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Streszczenie: 
z recyklingu betonu cementowego 

warstwy podbudowy nawierzchni drogowej. Potwierdzony efekt wtórnej cementyzacji 
w

owanych 
w

kluczowe: 
gruboziarnistych, zmiana parametrów w czasie

1. Wprowadzenie
k-

cji wt

-mechanicznych warstwy podbudowy 
w czasie. W pracy,
w warunkach laboratoryjnych jak i in situ. KzRB  uzyskano w procesie recyklingu odpadów 

-5 mm, 5-31,5 mm oraz 
31,5-63 mm. Recep
krzywych granicznych uziarnienia 0-63 mm zgodnie -S-06102: Podbudowy 
z

zmiany parametrów fizyko-mechanicznych wars

2.
a-

kim jest gruz betonowy. Technologie opisane w pracach [3,9] umo
poszczególnych frakcji kruszywa mieszanek betonowych kruszywem z recyklingu betonu. 
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owanie gruzu 

pomocniczej dla KR1-KR6, podbudowy zasadniczej dla ruchu KR1-KR2 [8]. W procesie 

y-

nie 

-
laboratoryjnych. 

z o-
-cio 

krotn

3. Badania laboratoryjne
rzy ro-

powierzchni warstwy z KzRB.

3.1.
Oznaczenie wytrzyma

cementu
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odatku 

3.2. Badania wzorowane na procedurze oznaczenia edometrycznego 
mo

w
-88/B-

– 63 mm nie jest unormowane. Procedura 

·
· czenia próbki w cylindrze,
·

z

rysunku 2a.

a) b)

wymiarach d=49,3cm i h=40,2cm

makroskopowe
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E1) 
E2) o 19%.

3.3.
Badaniem przeprowadzonym zarówno w warunkach laboratoryjnych jak 

i w

ci 60 cm. Na tej 

no piaskiem 
e-

a) b)

Rys. 3. Badania VSS a) zm
o

esieniu 

4. Badania terenowe

· 8cm - kostka betonowa,
· 3-5cm - podsypka piaskowo-cementowa,
· 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki KzRB
·

Rm = 2,5MPa.
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i podbud

a) b)
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W w
z

5. Dyskusja
Na podstawie wyników a-

zastosowaniem 

-

wymagana dla próbek wykonanych z gruntu stabilizowanego cementem. W przypadku 

zyma-

E) nietypowych i gruboziarnistych kruszyw. Dla próbki z KzRB 
otrzymano ME la kruszyw 
naturalnych stosowanych do warstw stabilizowanych mechanicznie (200 MPa). Odnotowa-

E

(t = 0 dni) = 160
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powierzchni warstwy z
d

uzyskania na warstwie stabilizac
w badaniach laboratoryj
cementu w warstwie z KzRB.

(t = 0 dni) = 167 MPa oraz Ev2 (t = 246 dni) = 387 MPa, natomiast Ev2 
(t = 730 dni) = 820 MPa. W odniesieniu do analizowanej konstrukcji nawierzchni, wzrost 

6. Wnioski

wnioski:
·

parametrów Ev2 w czasie, w odniesieniu do warstw z kruszywa z recyklingu beto-

cementyzacji (KzRB).
· y-

nych wynosi 87,5%, a w

ó-
re w analizowanym przypadku wykonano w technologii stabilizacji cementem 
Rm = 2,5MPa.

·

utrudnia jego klasyf n-
troli podczas prac.

· a-
E e-

wykonywanych z kruszywa naturalnego (E = 200 MPa).
·

(6-
kontroli
z o-
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Abstract: The work is an attempt to summarize the experience concerning the diag-
nosis of the practical properties of recycled aggregate concrete cement (RCA). It describes
the phenomenon of self-cementing properties which was investigated in both the laboratory 
and on field tests including compressive strength of RCA, non-conventional oedometric
tests of RCA and plate bearing tests on the surface of RCA layer. The described self-
cementing properties were remarked, however, the RCA material was characterized by 
smaller increase in the value of parameter EV2 in a 2-year period of time than recycled 
concrete materials described in the available literature.

Keywords: recycled concrete aggregates, self-cementing properties, parameters
change over time, course - graded aggregate tests




