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P rzemysł cementowy od lat ak-
tywnie poszukuje rozwiązań
oraz technologii pozwalających
zmniejszyć emisję CO2.

Europejskie Stowarzyszenie Prze-
mysłu Cementowego CEMBUREAU
opracowało mapę drogową zakładającą
osiągnięcie neutralności klimatycznej
w całym łańcuchu aplikacji cementu
pod nazwą 5C → clinker, cement, con-
crete, construction, carbonation [14].
Z założenia działania będą polegały
na poprawie efektywności energetycz-
nej, stosowaniu paliw alternatywnych,
rozwoju cementów z dodatkami mine-
ralnymi, optymalizacji w procesie pro-
jektowania mieszanek betonowych
oraz rozwoju technologii wychwyty-
wania i magazynowania lub wykorzy-
stania CO2. Kamieniem milowym
i swoistym punktem kontrolnym sku-
teczności założeń w branży cementowo-
-betonowej jest osiągnięcie do 2030 r.
redukcji emisji CO2 o 40%. W ramach
tych działań aktywnie uczestniczy Sto-
warzyszenie Producentów Cementu,
które koordynuje proces zielonej trans-
formacji w obrębie polskiego przemy-
słu cementowego pod hasłem „Spaja-

my europejski zielony ład”. Do szyb-
kich i efektywnych działań pozwala-
jących na istotne zmniejszenie emisji
CO2 można zaliczyć powszechne
stosowanie cementów niskoklin-
kierowych (niskoemisyjnych) oraz
optymalizację procesu wykonywania
konstrukcji przez zastosowanie be-
tonów zaprojektowanych za pomocą
„zielonego” podejścia. Dodatkowo
wydłużenie okresu eksploatacji kon-
strukcji przez zwiększenie trwałości
umożliwia wydłużenie procesu rekar-
bonatyzacji, czyli zjawiska pochłania-
nia przez beton części CO2 wyemito-
wanego podczas produkcji klinkieru.
Każdy dodatkowy proces konieczny
do wydłużenia czasu eksploatacji kon-
strukcji betonowej wiąże się z dodatko-
wą emisją i zużyciem materiałów
i energii.

Właściwie zaprojektowana i wykona-
na konstrukcja betonowa, eksploatowa-
na przez wiele lat i podlegająca destruk-
cyjnym zjawiskom jest tym trwalsza, im
właściwsza będzie kompozycja zasto-
sowanych w niej materiałów. Odpo-
wiednie uwzględnienie wszystkich moż-
liwych wpływów środowiskowych po-
zwala na zastosowanie się do wytycznych
granicznych składów betonów [10, 11]
także w aspekcie rodzaju użytego cemen-

tu czy kompozycji spoiwa, co z kolei po-
zwala zminimalizować emisję dwutlen-
ku węgla w każdym m3 wbudowywane-
go betonu bez skomplikowanych proce-
sów i specjalnych technologii.

W ramach Nowego Programu Budo-
wy Dróg Krajowych do 2030 r., z per-
spektywą do 2033 r., na inwestycje w in-
frastrukturę drogową ma zostać prze-
znaczone 291 mld zł. Zastosowanie ce-
mentów niskoemisyjnych na tych inwe-
stycjach pozwoli zaoszczędzić tysiące
ton CO2 i sprawi, że powstałe drogi wy-
tyczą nowy, zielony ślad na polskiej ma-
pie drogowej.

Zdefiniowane wcześniejszymi wyma-
ganiami rozwiązania materiałowe kon-
strukcyjnych betonów mostowych prak-
tycznie wykluczały możliwość stosowa-
nia cementów innych niż czysto klin-
kierowe [12]. Ponadto zapisy wymu-
szające stosowanie cementów o odpo-
wiednim składzie fazowym klinkieru
ograniczały możliwość optymalnego
projektowania receptur. Przełomowy
był 2014 r., kiedy pojawiły się Ogólne
Specyfikacje Techniczne [6, 7], których
naturalnym następstwem była zmiana
Rozporządzenia [13], jaka nastąpiła
w 2019 r. W wymaganiach materiało-
wych ujętych w nowych dokumentach
dotyczących betonu konstrukcyjnego
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Streszczenie. W artykule zaprezentowano wyniki prac
nad „zielonymi” betonami mostowymi w aspekcie możliwo-
ści redukcji ich śladu węglowego pochodzącego od/z cemen-
tu. Cementy z dodatkami mineralnymi są doskonałym przykła-
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drugiego wyboru w porównaniu z cementami portlandzkimi
„czystymi”. W artykule przedstawiono różne podejścia do roz-
wiązań materiałowych z betonu w przypadku typowej kon-
strukcji mostowej, biorąc pod uwagę właściwości betonu ja-
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zań materiałowych.
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Abstract. In this article presented research results about „green”
bridge concretes in aspect of possibilities of CO2 reduction.
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of „green” development of concrete technology towards
decreasing emissions of construction process. Unfortunately
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scientifically potential decrease of carbon footprint.

Keywords: bridge concrete; carbon footprint; decarbonization;
durability; sustainability.

DOI: 10.15199/33.2021.09.07

„Zielony” beton mostowy
„Green” bridge concrete

mgr inż. Piotr Górak 1)*)

ORCID: 0000-0003-3479-7647
mgr inż. Jarosław Gaudy 1)

mgr inż. Andrzej Wójcik 1)

m
at

er
ia

ly
bu

do
w

la
ne

.in
fo

.p
l/s

ci
en

ce
O

ry
gi

na
ln

y
ar

ty
ku

łn
au

ko
w

y
(O

rig
in

al
re

se
ar

ch
pa

pe
r)

M
A

T
E

R
IA

LY
B

U
D

O
W

L
A

N
E

S
C

IE
N

C
E



43

Budownictwo infrastrukturalne – TEMAT WYDANIA

9/2021 (nr 589)ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951Xwww.materialybudowlane.info.pl

w drogowych obiektach inżynierskich
pojawiły się zapisy umożliwiające sto-
sowanie cementów spoza grupy cemen-
tów portlandzkich CEM I. Wyraźna
zmiana w podejściu do projektowanych
rozwiązań materiałowych inspirowana
była założeniem osiągnięcia odpowied-
nich właściwości betonu przewidzianego
do eksploatacji w określonych warunkach
środowiskowych na podstawie zapisów
PN-EN 206 oraz PN-B-06265.

Badania i analiza wyników
W ramach projektu badawczego wy-

korzystano zapisy punktu 2.3.1 specyfi-
kacji [6] pozwalające na wykonanie be-
tonu mostowego na bazie następujących
cementów:

● CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA
w przypadku betonu C30/37 XC4, XA1,
XD1, XF1, XF2;

● CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA
w przypadku betonu C35/45 XC4, XA3,
XD1, XF1, XF2;

● CEM II/A-V 52,5 R-NA w przypad-
ku betonu C40/50 XC4, XD3, XF3, XA1;

● CEM II/A-V 52,5 R-NA w przypad-
ku betonu C50/60 XC4, XD3, XF3, XA1.

Założono, że beton konstrukcyjny po-
winien wykazywać odporność na działa-
nie mrozu oznaczoną stopniem mrozood-
porności wg PN-B-06265 F150 w kla-
sach ekspozycji XF2 i XF3 oraz odpor-
ność na penetrację wody pod ciśnieniem
wg PN-EN 12390-8 mierzoną maksymal-
ną głębokością penetracji nie większą niż:

■ 60 mm w klasie ekspozycji XA1
w przypadku receptury C03/37;

■ 40 mm w klasach ekspozycji XA3,
XS3, XD3 w przypadku receptur C35/45,
C40/50 i C50/60.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe
parametrycementówużytychwbadaniach.
Betony w zakładanych, prognozowanych
miejscach aplikacji, zdefiniowanych kla-
sami ekspozycji wykonane zostały na ce-
mencie CEM I 42,5 N-SR3/NA, czyli wy-
maganym poprzednimi zapisami rozpo-
rządzenia [12]. Ze względu na wyraźną
różnicę parametrów wytrzymałościo-
wych cementów, w przypadku receptur
C40/50 i C50/60 zmniejszono o 15 kg/m3

zawartość cementu CEM II/A-V 52,5 R-NA
w stosunku do referencyjnego. Jako stałe
parametry umożliwiające porównanie roz-
wiązań przyjęto parametry mieszanki be-
tonowej stwardniałego betonu (tabela 2).

Badania konsystencji mieszanek be-
tonowych i zawartości w nich powie-
trza wykonano po 5 i 60 min od zadozo-
wania wody zarobowej. Wyniki badań
uzyskane po 60 min spełniły zakładane
kryteria oceny (rysunek 1).

Badania wytrzymałości na ściska-
nie przeprowadzono po 2, 7 i 28 dniach
dojrzewania próbek w warunkach nor-
mowych. Z punktu widzenia wykonawcy
konstrukcji bardzo ważnym parametrem
jest informacja na temat dynamiki nara-
stania wytrzymałości (tabela 3). Określo-
no więc zależność wytrzymałości 2-dnio-
wej do wytrzymałości 28-dniowej [10].

Porównanie wyników badań wy-
trzymałości na ściskanie po 28
dniach twardnienia betonów wy-
konanych na różnych cementach
pokazuje, że dzięki zamianie,
w obrębie tej samej klasy wytrzy-
małości cementu CEM I 42,5 N
na cementy niskoklinkierowe
CEMIII/A42,5N(recepturaC30/37
i C35/45) oraz CEM II/A-V 52,5
R-NA(receptura C40/50 i C50/60)
uzyskano wzrost wytrzymałości
końcowej o 8 ÷ 11%. W przypad-
ku poszukiwania dalszego ogra-
niczenia emisyjności istnieje
możliwość ograniczenia ilości
cementu w projektowanych re-
cepturach z zastosowaniem ce-
mentów niskoemisyjnych.

Jednym z kluczowych parame-
trów mających wpływ na trwałość
jest szczelność betonu oznaczana
badaniem głębokości penetracji

wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8.
Wszystkie porównywane betony uzys-
kały wymaganą odporność na penetrację
wody (rysunek 2). Wyniki wskazują, że
betony z cementami zawierającymi po-
piół lotny oraz żużel wykazują nieco
lepszą szczelność.

Charakterystyka porów powietrz-
nych w betonie (tabela 4) pośrednio
może wskazywać na odporność beto-
nu pracującego w warunkach cy-
klicznego zamrażania/odmrażania.
Właściwe napowietrzenie betonu wy-
rażone zawartością tzw. dobrego powie-
trza A300 i wskaźnikiem rozmieszczenia
porów powietrznych jest umownym
wyznacznikiem potencjalnej mrozood-
porności wewnętrznej i powierzchnio-
wej betonu.

Wyniki badań mrozoodporności
betonów (tabela 5) wykonanych na róż-
nych cementach potwierdzają, że ce-
menty z dodatkami mineralnymi są do-
skonałym przykładem świadomego
„zielonego” rozwoju technologii beto-
nu, a właściwie zaprojektowane na nich
betony konstrukcyjne mają mrozood-
porność minimum F150, czyli można je
stosować w środowisku o klasach eks-
pozycji od XF1 do XF3. Co prawda
dokument [7] zaleca, aby w przypadku
betonów wykonanych z cementów
o normalnym przyroście wytrzymałoś-
ci N (CEM I 42,5 N-SR3/NA) stoso-

Tabela 1. Parametry cementów użytych w badaniach
Table 1. Parameters of cements used in tests

Właściwości CEM I 42,5
N-SR3/NA

VERTUA Ultra®

CEM III/A 42,5
N-LH/HSR/NA

VERTUA Plus®

CEM II/A-V
52,5 R-NA

Początek
wiązania [min] 240 200 120

Koniec wiąza-
nia [min] 270 240 190

Powierzchnia
właściwa [cm2/g] 3 964 5 050 4 723

Wodożąd-
ność [%] 27,0 31,4 31,0

Zawartość
SO3 [%] 3,0 2,2 2,8

Zawartość
Cl– [%] 0,04 0,03 0,05

Zawartość
Na2Oeq [%] 0,56 0,57 0,76

Wytrzymałość
na ściskanie po
2 dniach [MPa]

22,7 14,1 35,0

Wytrzymałość
na ściskanie po
28 dniach [MPa]

55,1 56,8 64,3

Tabela 2. Kryteria akceptacji wyników ba-
dań mieszanki betonowej i betonu
Table 2. Acceptance criteria for tests results
of concrete mixture and concrete

Właściwości mieszanki betonowej
– badania po 60 min

Konsystencja (opad stożka)
wg PN-EN 12350-2 150 +/-20 mm

Zawartość powietrza
wg PN-EN 12350-7 6,0 +/- 1,0%

Właściwości betonu
– badania po 28 dniach dojrzewania

Wytrzymałość na ściskanie
wg PN-EN 12390-3 fck + 6 MPa

Stopień mrozoodporności
wg PN-B 06250 Załącznik N F150

Głębokość penetracji wody pod
ciśnieniem wg PN-EN 12390-8 < 40 mm

Charakterystyka porów powietrz-
nych wg PN-EN 480-11

A300 ≥ 1,5%
L ≤ 0,200 mm
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wać równoważny czas badania wszyst-
kich cech po 56 dniach dojrzewania,
a CEM III/A 42,5 po 90 dniach dojrze-
wania, to zastosowano zaostrzone kry-
teria oceny, badając wszystkie najważ-
niejsze cechy stwardniałego betonu już
po 28 dniach dojrzewania.

Reakcja alkaliczna
a ochrona materiałowo-
-strukturalna

Ochrona materiałowo-strukturalna beto-
nu przeznaczonego do konstrukcji w bu-
downictwie infrastrukturalnym, zwłaszcza
waspekcie ryzyka reakcji alkalia-kruszywo

AAR (z ang. Alkali-Aggregate Reaction)
została omówiona we wzorcowych ogól-
nych specyfikacjach technicznych [6 ÷ 8].

W przypadku tego typu obiektów,
wpływ oddziaływań środowiskowych na
reakcję alkalia-kruszywo jest jednym
z kilku czynników zagrażających trwało-
ści konstrukcji z betonu. Interakcje po-
między oddziaływaniami mechaniczny-
mi, fizycznymi i chemicznymi, na jakie
narażony jest beton w konstrukcji, mogą
intensyfikować reakcjęAAR, a w efekcie
doprowadzić do destrukcji elementu lub
całej konstrukcji betonowej. Przeciw-
działaniu ryzyku powstania reakcji alka-
licznej poświęcono [15], rozróżniając

Rys. 1. Wyniki badań konsystencji i zawar-
tości powietrza mieszanek betonowych:
a) receptura C30/37; b) receptura C35/45;
c) receptura C40/50; d) receptura C50/60
Fig. 1. Tests results of consistency and air
content: a) mix C30/37; b) mix C35/45;
c) mix C40/50; d) mix C50/60
Tabela 3. Wyniki badań i ocena wytrzymałości na ściskanie
Table 3. Compressive strenght results with their assessment

Rodzaj cementu
Klasa

wytrzy-
małości

Wyniki badań wytrzyma-
łości na ściskanie [MPa] Kryterium

fck + 6 MPa
Rozwój wytrzy-
małości fc2/fc28fc2 fc7 fc28

CEM I 42,5 SR3/NA
C30/37

20,1 36,4 46,7 spełnione 0,43 umiarkowany
CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA
Vertua Ultra® 12,8 26,2 52,0 spełnione 0,25 wolny

CEM I 42,5 SR3/NA
C35/45

20 41,3 51,3 spełnione 0,39 umiarkowany
CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA
Vertua Ultra® 13,6 29,6 55,6 spełnione 0,24 wolny

CEM I 42,5 SR3/NA
C40/50

25,2 47,2 56,9 spełnione 0,44 umiarkowany
CEM II/A-V 52,5 R-NA
Vertua Plus® 38,3 52,8 64,0 spełnione 0,60 szybki

CEM I 42,5 SR3/NA
C50/60

29,7 57,3 67,9 spełnione 0,44 umiarkowany
CEM II/A-V 52,5 R-NA
Vertua Plus® 42,6 63,3 75,5 spełnione 0,56 szybki

Rys. 2. Odporność betonów na penetrację wody pod ciśnieniem
Fig. 2. Concrete resistance for water penetration under pressure

CEM I 42,5 N-SR3/NA

Opad stożka [cm] Zawartość powietrza [%]

Opad stożka [cm] Zawartość powietrza [%]

Opad stożka [cm] Zawartość powietrza [%]

Vertua Ultra® CEM III/A
42,5 N-LH/HSR/NA

Vertua Ultra®

CEM III/A
42,5 N-LH/
HSR/NA

wymagania
dotyczące receptury

C30/37 XA1 wymagania dotyczące
receptury C35/45, C40/50
i C50/60 XA3, XS3, XD3

t5 t60 t5 t60

CEM I 42,5 N-SR3/NA Vertua Ultra® CEM III/A
42,5 N-LH/HSR/NA

t5 t60 t5 t60

CEM I 42,5 N-SR3/NA Vertua Plus® CEM II/A-V
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20

10

0

20

10

0

20

10

0

20

10

0

10

5

0

10

5

0

10

5

0

10

5

0

▲

▲

▲

Opad stożka [cm] Zawartość powietrza [%]▲

Głębokość wniknięcia wody [mm]▲
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

15 15
20

1510 10 10 5

CEM I 42,5
N-SR3/NA

Vertua Ultra®
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HSR/NA

Vertua Plus®
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52,5 R-NA
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Vertua Plus®

CEM II/A-V
52,5 R-NA
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C30/37 C35/45 C40/50 C50/60

Tabela 4. Wyniki oceny struktury napowietrzenia
Table 4. Results of assessment air microstructure

Rodzaj cementu
Klasa

wytrzy-
małości

Charakterystyka porów powietrznych
wg PN-EN 480 -11

zawartość mikroporów
A300

wskaźnik rozmieszczenia
porów L

kryterium
akceptacji

wynik
oznaczenia

kryterium
akceptacji

wynik
oznaczenia

CEM I 42,5 SR3/NA
C30/37

A300 ≥ 1,5%

3,61%

L ≤ 0,200 mm

0,102 mm
CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA
Vertua Ultra® 3,53% 0,111 mm

CEM I 42,5 SR3/NA
C35/45

3,96% 0,102 mm
CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA
Vertua Ultra® 3,97% 0,111 mm

CEM I 42,5 SR3/NA
C40/50

3,83% 0,125 mm
CEM II/A-V 52,5 R-NA Vertua Plus® 3,39% 0,129 mm
CEM I 42,5 SR3/NA

C50/60
3,93% 0,108 mm

CEM II/A-V 52,5 R-NA Vertua Plus® 3,47% 0,135 mm

a)

b)

c)

d)
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poziom klasyfikacji zagrożeń w zależ-
ności od projektowanego czasu użytko-
wania i oczekiwanego poziomu nieza-
wodności (klasa obiektu S1 ÷ S4) oraz
klasyfikacji środowiska w odniesieniu
do możliwości wystąpienia w betonie za-
grożenia destrukcyjną reakcją alkalia-
-kruszywa (kategoria E1 ÷ E3). W przy-
padku większości elementów konstruk-
cji mostowych najwyższe wymagania
przyjmuje się dla klasy obiektu S4, a dla
kategorii oddziaływań środowiskowych
agresywności środowiska poziom E3.
Wymusza to przy projektowaniu betonu
kontrolę zawartości alkaliów pochodzą-
cych od składników tworzonego kompo-
zytu, przy założeniu zastosowania kru-
szywa niereaktywnego kategorii R0 i nie-
przekroczeniu poziomu alkaliów 2,4 kg/m3

wyrażonych zawartością Na2Oeq w 1 m3

betonu. Wyeliminowanie możliwości za-
istnienia reakcji alkalia-kruszywo wyma-
ga ograniczenia zawartości alkaliów
w betonie przez zastosowanie cementów
niskoalkalicznych lub dodatków mine-
ralnych [16]. Cementy niskoklinkierowe
łączą w sobie te dwie cechy i pomagają
jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko
AAR oraz wpisać się w wymagane mak-
symalne, dopuszczalne wartości Na2Oeq
w betonie.

W przypadku betonów wyższych klas
wytrzymałości (co najmniej C50/60), na-
wet przy zastosowaniu cementów z gru-
py CEM I o ograniczonej ilości alkaliów
(poniżej 0,6%), uzyskanie zakładanej
klasy wytrzymałości i osiągnięcie pozio-
mu alkaliów w betonie poniżej 2,4 kg/m3

może okazać się trudne (rysunek 3) ze
względu na ilość tego spoiwa w 1 m3.

Wyniki analizy potwierdzają sformu-
łowanie w dokumencie [15]:

Z ograniczeń recepturowych na skład
betonu wynika, że przy maksymalnej, do-
puszczalnej zawartości cementu w mie-
szance betonowej 450 kg/m3 oraz typo-
wym współczynniku zmienności ekwiwa-
lentu tlenku sodu w cemencie Vc = 0,06,
wymaganą zawartość alkaliów można
uzyskać:

● poniżej 3,0 kg/m3 betonu – przez za-
stosowanie cementu portlandzkiego ni-
skoalkalicznego NA wg PN-B-19707
o zawartości alkaliów < 0,6% Na2Oeq;

● poniżej 2,4 kg/m3 betonu – przez za-
stosowanie cementu portlandzkiego ni-
skoalkalicznego NA wg PN-B-19707
o zawartości alkaliów < 0,5% Na2Oeq;

● poniżej 1,8 kg/m3 betonu – przez za-
stosowanie cementu portlandzkiego ni-
skoalkalicznego NA wg PN-B-19707
o zawartości alkaliów ≤ 0,35% Na2Oeq.

Zgodnie z [15] zastosowanie wielo-
składnikowych niskoalkalicznych NA
cementów specjalnych z dodatkiem po-
piołu lotnego krzemionkowego i/lub

mielonego granulowanego żużla wielko-
piecowego o małej zawartości alkaliów
całkowitych gwarantuje utrzymanie od-
powiedniego poziomu Na2Oeq w betonie
(rysunek 4).

W przypadku betonu niższych klas
wytrzymałości wartością dodaną zas-
tosowania cementów niskoklinkiero-
wych jest obniżenie poziomu alkaliów
w betonie nawet do wartości mniejszej
niż 1,0 kg/m3, co z kolei może otwierać
możliwość zastosowania kruszyw kate-
gorii R1 po uprzednim sprawdzeniu
kompozycji spoiwa wg metod określo-
nych w [16].

Emisyjność rozwiązań – czy
„zielony” beton mostowy
jest możliwy?

Narzędziem umożliwiającym weryfi-
kację oddziaływań wyrobów budowla-
nych na podstawie analizy cyklu ich ży-
cia są deklaracje środowiskowe (EPD –
ang. Environmental Product Declara-
tion) typu III, opracowane zgodnie
z PN-EN 15804 [4, 9]. Dzięki EPD jest
możliwe porównanie efektywności śro-
dowiskowej wyrobów budowlanych przez
wykorzystanie zawartych w nich infor-
macji oraz dokonanie analizy cyklu ży-
cia i jego wpływu na konstrukcje. Na zle-
cenie CEMBUREAU opracowano EPD
cementów CEM I, CEM II, CEM III, a na
zlecenie Stowarzyszenia Producentów
Cementu – cementów CEM I ÷ CEM V.
Z uwagi na zróżnicowanie procesów
technologicznych w poszczególnych za-
kładach cementowych pojawiły się de-
klaracje EPD typu III dotyczące konkret-
nych cementów z poszczególnych zakła-
dów cementowych.

Tabela 5. Wyniki badań i oceny odporności na działanie mrozu
Table 5. Frost resistance results with their assessment

Rodzaj cementu
Klasa

wytrzy-
małości

Mrozoodporność wewnętrzna F150
wg PN-B 06250:2018-10 – Załącznik N

ubytek masy obniżenie
wytrzymałości

kryterium
akceptacji

wynik
oznaczenia

kryterium
akceptacji

wynik
oznaczenia

CEM I 42,5 SR3/NA
C30/37

nie więcej
niż 5%

0,4%

nie więcej
niż 20%

7,5%

CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA Vertua Ultra® -0,1% 5,6%

CEM I 42,5 SR3/NA
C35/45

0,3% 4,8%

CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA Vertua Ultra® -0,1% 8,4%

CEM I 42,5 SR3/NA
C40/50

0,2% 7,0%

CEM II/A-V 52,5 R-NA Vertua Plus® 0,0% 7,9%

CEM I 42,5 SR3/NA
C50/60

0,3% 6,4%

CEM II/A-V 52,5 R-NA Vertua Plus® 0,1% 7,1%

1 – klasa obiektu S4; kategoria oddziaływania śro-
dowiskowego E3
Rys. 3. Zawartość Na2Oeq w betonach klas
C40/50 oraz C50/60
Fig. 3. Na2Oeq content in mixes C40/50 and
C50/60

1 – klasa obiektu S4; kategoria oddziaływania śro-
dowiskowego E3
Rys. 4. Zawartość Na2Oeq w betonach klas
C30/37 oraz C35/45
Fig. 4. Na2Oeq content in mixes C30/37 and
C35/45
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C35/45
0,99
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■ CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA
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Porównanie wartości śladów węglo-
wych wybranych cementów, w przypad-
ku których zostały opracowane indywi-
dualne EPD typu III, przedstawiono
w tabeli 6 [1 ÷ 3].

Informacja o emisyjności cementów
pozwala na świadome modelowania
emisyjności betonów. Na rysunku 5 po-
równano wielkość emisji dwutlenku
węgla w betonie C30/37 i C35/45 na
bazie dwóch cementów CEM I 42,5 N
oraz CEM III/A 42,5 N. Emisyjność be-
tonów na bazie cementów niskoklin-
kierowych (niskoemisyjnych) moż-
na zredukować o 42 ÷ 47%. Na rysun-
ku 6 porównano wielkość emisji dwu-
tlenku węgla w betonie C40/50 i C50/60

na bazie cementów CEM I 42,5 N oraz
CEM II/A 52,5 R-NA. W tym przypad-
ku redukcja CO2 wynosi 15 ÷ 17%.

Podsumowanie
Zgodnie z raportem Międzynarodowej

Agencji Energetycznej (IEA) z 2015 r.
sektor budowlany pochłania ponad 30%
światowej produkcji energii, a masa prze-
twarzanych w nim materiałów to bli-
sko 50% masy wszystkich wykorzysty-
wanych w innych sektorach [5]. Jeżeli
dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że be-
ton to najpopularniejszy na świecie ma-
teriał budowlany wytwarzany przez czło-
wieka, a produkcja cementu w 2019 r.
wyniosła aż 4,1 mld t, to zastąpienie ce-

mentu CEM I cementem nisko-
emisyjnym pozwala w aplika-
cjach betonowych zaoszczędzić
ogromną ilość dwutlenku węgla.

Świadomy wybór cementu
do betonu innego niż stosowany
dotychczas nie musi odbywać
się kosztem obniżenia jakości
betonu czy trwałości obiektu.
Natomiast niejednokrotnie po-
zwala na uzyskanie rozwiąza-
nia bezpieczniejszego i bar-
dziej trwałego oraz bardziej
przystosowanego do warun-
ków wykonania i eksploatacji.

Wracając do rządowego pro-
jektu 100 obwodnic i przyjmu-
jąc, że na jedną obwodnicę bę-
dzie potrzeba ok. 20 tys. m3

konstrukcyjnego betonu mo-
stowego przy założeniu, że
w przypadku klas wytrzyma-
łości do C35/45 stanowiących
70% całkowitej ilości betonu
zastosowany zostałby cement
CEM III/A 42,5 N, a betonu
klasy powyżej C35/45 cement

CEM II/A-V 52,5 R-NA, to emisja CO2
wynikająca tylko z zamiany cementów
z obecnie używanych CEM I zostałaby
ograniczona o prawie 200 000 t.
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Tabela 6. Wybrane wyniki oceny środowiskowej cementów użytych w badaniach
Table 6. Selected results environmental assessment of cements used in tests

Oddziaływanie środowiskowe

Rodzaj cementu

CEM I 42,5 N-SR3/NA
VERTUA Ultra®

CEM III/A 42,5
N-LH/HSR/NA

VERTUA Plus®

CEM II/A-V 52,5
R-NA

Wpływ na globalne ocieplenie*
[emisja kg CO2/tonę cementu] 694 364 604

Wpływ na globalne ocieplenie**
[emisja kg CO2/tonę cementu] 516 295 444

* wartość brutto obejmuje emisję CO2 pochodzącą ze spalania paliw alternatywnych (odpadowych) z wyłącze-
niem frakcji biomasy; ** wartość netto nie uwzględnia emisji CO2 pochodzącej ze spalania paliw alternatyw-
nych (odpadowych)

Rys. 5. Porównanie emisyjności betonów C30/37
i C35/45
Fig. 5. Comparison emission of mixes C30/37 and C35/45

Rys. 6. Porównanie emisyjności betonów C45/50
i C50/60
Fig. 6. Comparison emission of mixes C50/60 and C50/60
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Emisja CO2 z cementu w 1 m3 betonu

CEM I 42,5
SR3/NA

CEM I 42,5
SR3/NA

CEM I 42,5
SR3/NA

Vertua Ultra®

CEM III/A 42,5
N-LH/HSR/NA

Vertua Plus®

CEM II/A-V
52,5 R-NA

Vertua Plus®

CEM II/A-V
52,5 R-NA

CEM I 42,5
SR3/NA

Vertua Ultra®

CEM III/A 42,5
N-LH/HSR/NA

300
250
200
150
100
50
0

▲
emisja brutto

emisja brutto

emisja netto

emisja netto

239

270

201
226

166

290

216
244

179

178

C30/37

C40/50
C40/50

C50/60
C50/60

C30/37
C35/45

C35/45

249

185

131
106129

101

350
300
250
200
150
100
50
0

▲


