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Zastosowanie modelu materiałowego 

do optymalizacji składu zaprawy cementowej 

z dodatkiem odpadu z produkcji bieli tytanowej

Mgr inż. Filip Chyliński, Instytut Techniki Budowlanej,  

dr hab. inż., prof. PW Paweł Łukowski, Politechnika Warszawska

1. Wprowadzenie

Podczas prób zastosowania odpadów w charakterze no-

wych, reaktywnych dodatków do betonu obserwuje się 

przede wszystkim ich wpływ na cechy użytkowe kom-

pozytu. Dodanie niewielkiej ilości odpadu do matrycy 

cementowej może działać pozytywnie, natomiast stop-

niowe zwiększanie jego udziału często skutkuje spad-

kiem wartości niektórych cech użytkowych. Powstaje 

więc konieczność wyznaczenia optymalnej ilości no-

wego dodatku, która z jednej strony umożliwi zagospo-

darowanie jak największej ilości odpadu w kompozycie 

cementowym, a z drugiej strony nie wpłynie w sposób 

negatywny na jego istotne cechy użytkowe.

Aby osiągnąć powyższy cel, można posłużyć się meto-

dami statystycznymi, tak aby opracować model materia-

łowy kompozytu cementowego zawierającego dodatek 

odpadu i na jego podstawie wyznaczyć skład o opty-

malnej użyteczności.

2. Obiekt badania

W niniejszym artykule prezentowane są wyniki badań 

przeprowadzonych na zaprawach cementowych zawie-

rających dodatek ilmenitowego szlamu porozkładowe-

go (MUD). Jest to odpad powstający w wyniku procesu 

produkcji bieli tytanowej metodą siarczanową. Obecnie 

materiał ten nie jest w żaden sposób zagospodarowy-

wany i jest składowany najczęściej na składowiskach 

odpadów niebezpiecznych ze względu na wysoką za-

wartość resztkowego kwasu siarkowego (VI) oraz za-

wartość niektórych metali ciężkich.

Odpad stosowany do poniższych badań pochodził z jed-

nej z europejskich fabryk bieli tytanowej. Przed dostar-

czeniem do laboratorium, w celu uzdatnienia, został on 

dodatkowo poddany płukaniu i filtracji. Ciecze pofiltra-

cyjne zostały zawrócone do procesu produkcji bieli ty-

tanowej. Taki zabieg pozwolił w znacznym stopniu ob-

niżyć zawartość kwasu siarkowego (VI) oraz niektórych 

metali ciężkich. Wcześniejsze badania [1] wykazały ak-

tywność pucolanową odpadu na poziomie zbliżonym 

do popiołów lotnych krzemionkowych stosowanych 

na wielką skalę jako dodatek do betonu [2].

3. Badania

3.1. Planowanie eksperymentu

W celu wyznaczenia optymalnej zawartości odpadu w za-

prawie konieczne było przeprowadzenie badań, których 

wyniki posłużyłyby jako dane wejściowe do modelu ma-

teriałowego. Dla ograniczenia liczby badanych składów 

zapraw zastosowano statystyczne metody planowania 

eksperymentu. Po przeanalizowaniu literatury [3–6] wy-

brano plan dwuczynnikowy polisekcyjno-rotalno-quasi-

uniformalny z dwukrotnym powtórzeniem doświadczenia 

w punkcie centralnym. Jako czynniki (zmienne wejścio-

we) wytypowano: stosunek zawartości odpadu do spoiwa 

(od/s) oraz stosunek wodno-spoiwowy (w/s). Przy czym 

jako spoiwo potraktowano sumę zawartości cementu 

i odpadu (reaktywny charakter tego ostatniego dowie-

dziono w trakcie wcześniejszych badań [1, 7]). Zakres 

zmiennej od/s ustalono na 5–35%. Wartości niższe niż 

5% są mało istotne ze względu na dużą ilość odpadu 

do zagospodarowania, natomiast wcześniej przeprowa-

dzone badania zapraw zawierających 40% odpadu (nie-

publikowane) wskazywały na niekorzystny jego wpływ 

na niektóre właściwości kompozytu.

Zakres zmiennej w/s ustalono na 0,35–0,55, ponieważ 

jest to obszar, który pokrywa wymagania dla wszystkich 

Rys. 1. Rozmieszczenie punktów badań w przyjętym planie
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klas ekspozycji zawartych w normie PN-EN 206 Beton. 

Wykres rozmieszczenia punktów badań w przyjętym 

planie przedstawiono na rysunku 1.

3.2. Skład badanych zapraw

Na podstawie wyników planowania eksperymentu usta-

lono minimalną ilość receptur, która umożliwiłaby uzy-

skanie maksymalnej ilości informacji o cechach zapraw 

w pełnym analizowanym obszarze składów. W tabeli 1 

przedstawiono receptury/składy badanych zapraw.

3.3. Dobór cech kryterialnych

Kolejnym etapem pracy było wytypowanie cech kryte-

rialnych, czyli takich parametrów użytkowych, na któ-

re najbardziej wpływałby dodatek odpadu, lub które są 

istotne ze względu na planowane zastosowanie. Po ana-

lizie badań przeprowadzonych w latach ubiegłych [1, 8] 

wytypowano następujące cechy:

wytrzymałość na ściskanie (• f
c
) badaną zgodnie z normą 

PN-EN 196–1 po 28 oraz 90 dniach dojrzewania,

wytrzymałość na zginanie (• f
b
) badaną zgodnie z normą 

PN-EN 196–1 po 28 oraz 90 dniach dojrzewania,

absorpcję kapilarną (• abs 90/28) badaną zgodnie z nor-

mą PN-EN 480–5 (przy stałym stosunku w/c próbki 

badanej i kontrolnej) po 90 dniach dojrzewania i 28 

dniach kontaktu z wodą.

3.4. Badania zapraw

Zebrane wynik badań poddano ocenie statystycznej 

w celu usunięcia rezultatów obarczonych błędem gru-

bym. Wykonano w pierwszej kolejności test Shapiro-Wil-

ka, żeby sprawdzić hipotezę o normalnym rozkładzie 

elementów każdej serii danych, a następnie wykona-

no test Grubbsa na poziomie istotności wynoszącym 

0,05. Po przeanalizowaniu wszystkich 55 zbiorów da-

nych pomiarowych odrzucono łącznie 7 pojedynczych 

pomiarów.

W tabeli 2 przedstawiono wyniki przeprowadzonych ba-

dań po wykonaniu analiz statystycznych (kolorem czer-

wonym oznaczono wartości średnie, które zostały zmo-

dyfikowane po analizie statystycznej).

4. Model materiałowy

Zebrane wyniki badań umożliwiły stworzenie modelu 

materiałowego opisującego wpływ parametrów wej-

ściowych zaprawy (zawartość odpadu i stosunek w/s) 

na wybrane cechy użytkowe kompozytu (wytrzyma-

łość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie i absorb-

cję kapilarną). Podczas analizy korzystano z programu 

STATISTICA. Jako model materiałowy przyjęto zestaw 

wielomianów drugiego stopnia, które zgodnie z danymi 

literaturowymi [6] stanowią zadowalające przybliżenie 

nieznanych zależności rzeczywistych (rys. 1–5).

Tabela 1. Składy badanych zapraw wyznaczone na podstawie statystycznej metody planowania eksperymentu

Symbol 
próbki

Wartości kodowane Wartości rzeczywiste Skład zaprawy [g]

od/s w/s od/s [%] w/s Cement Szlam Woda Piasek

1 -1,000 -1,000 9,39 0,38 407,7 42,3 171,0 1350

2 -1,000 1,000 9,39 0,52 407,7 42,3 234,0 1350

3 1,000 -1,000 30,61 0,38 312,3 137,7 171,0 1350

4 1,000 1,000 30,61 0,52 312,3 137,7 234,0 1350

5 -1,414 0,000 5,00 0,45 427,5 22,5 202,5 1350

6 1,414 0,000 35,00 0,45 292,5 157,5 202,5 1350

7 0,000 -1,414 20,00 0,35 360,0 90,0 157,5 1350

8 0,000 1,414 20,00 0,55 360,0 90,0 247,5 1350

9 0,000 0,000 20,00 0,45 360,0 90,0 202,5 1350

10 0,000 0,000 20,00 0,45 360,0 90,0 202,5 1350

Tabela 2. Wyniki badań wybranych cech kryterialnych

Oznaczenie próbki
Zawartość 

odpadu  

[% m.s.]
w/s

Wytrzymałość na ściskanie 
[MPa]

Wytrzymałość na zginanie 
[MPa] Absorpcja kapilarna

28d 90d 28d 90d

1 9,39 0,38 59,0 66,4 8,2 8,7 109,4

2 9,39 0,52 48,1 62,1 7,4 8,7 106,6

3 30,61 0,38 44,4 43,1 7,7 8,1 118,9

4 30,61 0,52 37,2 47,1 6,6 6,8 118,3

5 5,00 0,45 62,0 71,3 8,9 8,8 103,4

6 35,00 0,45 43,3 50,9 6,9 7,8 115,5

7 20,00 0,35 64,1 73,3 8,9 9,6 128,0

8 20,00 0,55 38,7 47,6 6,6 7,4 113,1

9 20,00 0,45 52,4 62,7 7,5 8,3 111,3

10 20,00 0,45 51,8 60,3 7,9 8,2 108,6
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Rys. 1. Wykres zależności wytrzymałości na ściskanie zapraw 
po 28 dniach dojrzewania, od składu zapraw (od/s i w/s)

Rys. 3. Wykres zależności wytrzymałości na zginanie zapraw 
po 28 dniach dojrzewania, od składu zapraw (od/s i w/s)

Rys. 5. Wykres zależności absorpcji kapilarnej po 90 
dniach dojrzewania i 28 dniach kontaktu z wodą, od składu 
zapraw (od/s i w/s)

Rys. 2. Wykres zależności wytrzymałości na ściskanie zapraw 
po 90 dniach dojrzewania, od składu zapraw (od/s i w/s)

Rys. 4. Wykres zależności wytrzymałości na zginanie zapraw 
po 90 dniach dojrzewania, od składu zapraw (od/s i w/s)

Rys. 6. Wykres uogólnionej funkcji użyteczności
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Stopień dopasowania uzyskanych funkcji materiało-

wych do danych eksperymentalnych określony współ-

czynnikiem determinacji jest powyżej 0,75 (tabela 3), 

co jest zadowalającym rezultatem i pozwala na wycią-

gnięcie wniosków odnośnie zapraw w całym badanym 

obszarze ich składu. Analizując wykresy funkcji przed-

stawiających zależności cech wytrzymałościowych 

od parametrów składu, zauważyć można, że najbar-

dziej korzystne z punktu widzenia wzrostu wytrzyma-

łości na ściskanie i zginanie jest obniżenie stosunku 

w/s oraz obniżenie zawartości odpadu w spoiwie. Nie-

co odmienną tendencję przedstawia wykres zależno-

ści absorbcji kapilarnej od składu zaprawy. Funkcja 

ma minimum lokalne w badanym obszarze ze wzglę-

du na wartość współczynnika w/s. Wzrost zawartości 

odpadu w zaprawie powoduje zwiększenie absorpcji 

kapilarnej, co nie jest korzystne.

Zastosowanie nowego dodatku do betonu nie zawsze 

wiąże się z polepszeniem jego cech użytkowych. Nie-

kiedy wykorzystuje się dodatki, które nieznacznie pogar-

szają niektóre cechy użytkowe. Szczególnie ma to zna-

czenie, gdy stosujemy materiały odpadowe zgodnie 

z polityką zrównoważonego rozwoju. Dla przykładu 

przy wykorzystywaniu popiołów lotnych jako dodatku 

do betonu dopuszczalne są spadki wytrzymałości na ści-

skanie (badane na zaprawach) o 15–25% w stosunku 

do próbek referencyjnych zgodnie z wymaganiami nor-

my PN-EN 450–1 Popiół lotny do betonu.

W celu wyznaczenia optymalnej zawartości badanego 

odpadu w betonie, która z jednej strony umożliwi bez-

pieczne zagospodarowanie odpadu, a z drugiej nie po-

gorszy znacząco cech użytkowych betonu, posłużono 

się uogólnioną funkcją użyteczności. Jest to metoda 

statystyczno-eksperymentalna polegająca na zastąpie-

niu szeregu równań modelowych dla poszczególnych 

cech użytkowych przez jedno równanie funkcji (nazy-

wanej uogólnioną funkcją użyteczności) i przeprowa-

dzenie końcowej fazy optymalizacji składu.

4.1. Optymalizacja składu zapraw

Celem optymalizacji było znalezienie optymalnego 

składu zaprawy określonego wartościami od/s oraz 

w/s w badanym obszarze tych zmiennych. Na wstę-

pie do analizy konieczne było przypisanie odpowied-

nich wag cechom kryterialnym. Wielkość poszcze-

gólnych wag przyznawana jest w sposób arbitralny. 

W analizowanym przypadku najwyższe wagi przypi-

sano wytrzymałościom na ściskanie z uwagi na plano-

wane wykorzystanie odpadu jako dodatek to betonu. 

Ponieważ badany odpad wykazuje właściwości puco-

lanowe i wytrzymałość zapraw z jego udziałem rośnie 

powoli, niwelując z czasem różnicę do zaprawy kon-

trolnej, to wagę dla f
c90d

 przyznano większą niż dla f
c28d

. 

Najniższe wagi przypisano do wytrzymałości na zgina-

nie, ponieważ jest to cecha drugorzędna przy projek-

towaniu większości betonów towarowych. Podsumo-

wując, analizowanym cechom kryterialnym przypisano 

kolejno następujące wagi:

maksimum wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach • 

dojrzewania f
c28d

, waga 0,20,

maksimum wytrzymałości na ściskanie po 90 dniach • 

dojrzewania f
c90d

, waga 0,30,

maksimum wytrzymałości na zginanie po 28 dniach • 

dojrzewania f
b28d

, waga 0,15,

maksimum wytrzymałości na zginanie po 90 dniach • 

dojrzewania f
b90d

, waga 0,20,

minimum absorpcji kapilarnej po 90 dniach dojrzewa-• 

nia i 28 dniach kontaktu z wodą abs
90/28

, waga 0,15.

Wyznaczono uogólnioną funkcję użyteczności korzy-

stając z następującej zależności:
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w
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 – waga cechy kryterialnej,

y
i
 –  wartość w danym punkcie dziedziny eksperymen-

tu dla i-tego kryterium,

y
ig
 – wartość gorsza dla i-tego kryterium,

y
il
 – wartość lepsza dla i-tego kryterium.

Wykres funkcji użyteczności zamieszczono na rysun-

ku 6.

Wartości zadowalające funkcji użyteczności znajdują się 

w przedziale <0,368; 0,692> czyli pomiędzy punktami 

odpowiadającymi wartościom gorszym i lepszym.

Ponieważ uzyskana funkcja użyteczności nie ma w ba-

danym obszarze ekstremum, nie jest możliwe przepro-

wadzenie optymalizacji wielokryterialnej. Wartość jedne-

go z kryteriów należy przyjąć arbitralnie. Zdecydowano 

więc, że taka wartość (najostrzejsza z użytkowych moż-

liwych) zostanie przyjęta dla czynnika w/s i dla tej war-

tości wyznaczona zostanie optymalna zawartość odpa-

du. Wybór podyktowany był faktem, że w/s jest uważane 

za ten parametr, który ma największy wpływ na trwa-

łość matrycy cementowej.

W celu przyjęcia konkretnej wartości liczbowej po-

służono się wytycznymi zamieszczonymi w normie 

PN-EN 206 Beton. Najbardziej surowe wymagania od-

nośnie w/c postawiono w niej dla betonów narażonych 

na agresywne oddziaływanie zamrażania i rozmrażania 

połączonego ze stosowaniem środków odladzających 

Tabela 3. Zestawienie wartości współczynników determina-

cji dla otrzymanych funkcji

Badana cecha
Stopień dopasowania funkcji 
do danych pomiarowych (R2)

Wytrzymałość na ściskanie 28d 0,8922

Wytrzymałość na ściskanie 90d 0,7557

Wytrzymałość na zginanie 28d 0,8649

Wytrzymałość na zginanie 90d 0,8709

Absorpcja kapilarna 0,8930
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oraz środowiska silnie narażonego na działanie jonów 

chlorkowych (klasy ekspozycji XF4 i XD3). Przyjęte w/c 

dla tych środowisk wynosiło 0,45 i takie też przypisa-

no czynnikowi w/s.

Korzystając z wyznaczonego równania funkcji użytecz-

ności oraz przyjmując w/s=0,45, wyznaczono dwuwy-

miarową zależność funkcji użyteczności od wartości 

od/s. Równanie nowej funkcji było równaniem drugiego 

stopnia, której maksimum leżało w badanym obszarze. 

Po wyznaczeniu maksimum funkcji uzyskano wartość 

D
max (y=0,45)

=0,5527 dla od/s=10,8%. Wartość uogólnio-

nej funkcji użyteczności znajduje się w obszarze roz-

wiązań zadowalających.

4.2. Weryfikacja uzyskanych wyników

Otrzymane współrzędne (od/s=10,8% i w/s=0,45) cha-

rakteryzujące optymalny skład zaprawy poddano we-

ryfikacji. W celu sprawdzenia poprawności modelu ma-

teriałowego przeprowadzono badania sprawdzające 

obejmujące wszystkie pięć cech kryterialnych dla za-

prawy o podanym składzie:

cement CEM I 42,4R, 401,4 g,• 

szlam zneutralizowany i wysuszony, 48,6 g • 

(10,8% m.s.),

piasek normowy CEN, 1350 g,• 

woda, 202,5 g (• w/s = 0,45).

Zaprawa referencyjna do badania absorpcji kapilarnej 

miała następujący skład:

cement CEM I 42,4R, 450 g,• 

piasek normowy CEN, 1350 g,• 

woda, 202,5 g (• w/c = 0,45).

Uzyskane wartości z badań zostały porównane z warto-

ściami obliczonymi na podstawie poszczególnych rów-

nań z modelu materiałowego (tabela 4).

Rozbieżność wyników badań weryfikacyjnych w sto-

sunku do wartości obliczonych z modelu, w skrajnym 

przypadku przekracza nieznacznie 10%. Wyniki o du-

żej rozbieżności dotyczą terminów 28-dniowych, nato-

miast dla terminów 90-dniowych są znacząco mniejsze. 

Należy zauważyć, że dla wytrzymałości na ściskanie 

po 90 dniach wartości obliczeniowe i eksperymental-

ne są praktycznie identyczne.

5. Podsumowanie

Zastosowanie statystycznej metody planowania eks-

perymentu umożliwiło uzyskanie maksymalnej infor-

macji o zaprawach z dodatkiem odpadu, badając mini-

malną ilość składów. W znacznym stopniu zmniejszyło 

to liczbę wykonywanych badań, a co za tym idzie czas 

i środki finansowe.

Otrzymany model materiałowy zapraw z dodatkiem odpa-

du umożliwił prognozowanie wartości cech użytkowych 

zapraw o dowolnym składzie ilościowym z założone-

go obszaru badawczego. Wyniki badań weryfikują-

cych model były zbliżone do wyników obliczeniowych 

z maksymalnym odchyleniem nieznacznie przekracza-

jącym 10%.

Stosowanie uogólnionej funkcji użyteczności pozwala 

na zoptymalizowanie składów badanych kompozytów 

i może znacznie ułatwić wprowadzanie na rynek nowych 

materiałów w racjonalny i bezpieczny sposób.
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Tabela 4. Zestawienie wyników badań kontrolnych i wartości wyznaczonych z modelu materiałowego

Badana cecha
Wartość wyznaczona  

z modelu materiałowego
Wartość  

z badań kontrolnych

Względna różnica  
od wartości teoretycznej 

[%]

Wytrzymałość na ściskanie 28d [MPa] 57,0 62,8 10,4

Wytrzymałość na ściskanie 90d [MPa] 67,4 67,4 0,1

Wytrzymałość na zginanie 28d [MPa] 8,1 8,8 7,6

Wytrzymałość na zginanie 90d [MPa] 8,6 9,0 4,2

Absorpcja kapilarna [%] 105,3 111,0 5,4


