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A b s t r a c t
The ground rubber waste material from used vehicle tyres is used in road construction as well as in the cement industry. 
The use of granules in an amount of 5% causes a decrease in strength by about 25%. Replacement of 15% of cement 
by rubber waste is causing the reduction of strength by nearly 50%. The research of the microstructure of mortars with 
rubber granules indicates the proper hydration reaction. Observation under scanning electron microscope of mortar with 
ground rubber waste has shown presence of C-S-H phase and portlandite. The presence of additional, porous zones of 
contact between the granulate and cement paste was also found
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S t r e s z c z e n i e
Rozdrobnione odpady gumowe z zużytych opon samochodowych znajdują zastosowanie w budownictwie drogowym, jak 
również przemyśle cementowym. Artykuł prezentuje wykorzystanie odpadów gumowych do modyfikacji zapraw cemen-
towych. Zastosowanie granulatu w ilości 5% powoduje spadek wytrzymałości o około 20%. Zastąpienie cementu 15% od-
padu gumowego przyczynia się do obniżenie wytrzymałości o blisko 50%. Badania mikrostruktury zapraw z granulatem 
gumowym wskazują na prawidłowy przebieg procesu hydratacji. Pod skaningowym mikroskopem elektronowym obser-
wuje się włóknistą fazę C-S-H oraz portlandyt. Stwierdzono również obecność dodatkowych, porowatych stref kontaktu 
granulatu z zaczynem.
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