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TRUDNOŚCI EKONOMICZNE STOSOWANIA RECYKLINGOWYCH KRUSZYW 

CERAMICZNYCH JAKO NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII PROPONOWANEJ  

DO WYKORZYSTANIA W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM 

 

Niniejsza praca to ciąg dalszy przemyśleń na temat wykorzystania odpadowych kruszyw do produkcji betonów towarowych 

powszechnie stosowanych w budownictwie komunikacyjnym. Zwrócono szczególną uwagę na aspekty ekonomiczne tego zagad-

nienia. Autorzy zaznaczają kwestię stosunkowo dużych kosztów pozyskania kruszyw recyklingowych, braku ich jednorodności 

oraz konieczności stosowania bardziej złożonych procesów technologicznych powodujących wzrost kosztów produkcji towaro-

wej. 

 

WSTĘP 

Zastosowanie recyklingowych kruszyw ceramicznych w elemen-
tach budowlanych budownictwa transportowego jest zagadnieniem 
nowym. Kruszywa powstałe z odpadowej materii ceramicznej jak wy-
kazują prowadzone prace badawcze nie różnią się zbytnio od kru-
szyw tradycyjnych a wiele cech jest nawet bardziej korzystnych niż 
te, które posiadają np. najpopularniejsze kruszywa żwirowe.  Pomimo 
tego, że technologia użycia takich kruszyw nie wymagałaby od przed-
siębiorców żadnych zmian wprowadzanych np. do produkcji betonów 
towarowych aspekt ekonomiczny zniechęca ich do podjęcia takiej 
działalności. 

Praca niniejsza ma na celu wskazanie zalet kruszywa pochodzą-
cego z recyklingu odpadów ceramicznych oraz przedstawienie moż-
liwości stosowania go w budownictwie transportowym. Prowadzone 
analizy ekonomiczne przybliżają trudności finansowe, z którymi bory-
kają się przedsiębiorcy podejmujący próby zastosowania wymienio-
nych kruszyw w prowadzonych przez siebie przedsięwzięciach. 

1. KRUSZYWA RECYKLINGOWE W BUDOWNICTWIE 
TRANSPORTOWYM 

Budownictwo komunikacyjne stanowiące szeroką gałąź gospo-
darki często postrzegane jest, jako potencjalne miejsce utylizacji na-
gromadzonych odpadów. Od lat ośrodki naukowe badają możliwości 
ich wykorzystania w budownictwie drogowym. W zależności od cha-
rakteru miejsca zastosowania produktów odpadowych, ich roli oraz 
celu utylizacji definiuje się podstawowy warunek ich użycia. 

Bardzo popularnym sektorem wykorzystania istniejących sub-
stancji odpadowych jest niwelacja terenu, mocno wpisana zwłaszcza 
w budownictwo komunikacyjne (drogi kołowe i szynowe) gdzie prze-
mieszczane są duże masy ziemne. W sytuacji ujemnego bilansu 
ziemnego najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest skorzystanie z 
miejscowych złóż kruszyw naturalnych. W przypadku, kiedy takie 
złoża nie istnieją lub parametry występujących w nich kruszyw są nie-
odpowiednie często stosuje się kruszywa pochodzące z recyklingu. 
Powszechne na tym polu jest wykorzystanie destruktu betonowego, 
który powstał ze skruszenia elementów betonowych. Inną równie po-
pularną metodą jest zastosowanie żużli pochodzących z elektrocie-

płowni, łupków przywęgłowych, odpadów tynkowych, materiałów ce-
ramicznych, czy po prostu gruzu budowlanego, stanowiącego mie-
szaninę wcześniej wspomnianych substancji recyklingowych. 

Innym sposobem zagospodarowania odpadów w budownictwie 
komunikacyjnym jest wykorzystanie substancji aktywnych, jako za-
miennika cementu. Metoda ta, popularna w Polsce już w latach 60-
tych znajduje zastosowanie głównie w sytuacjach stabilizacji lub 
wzmocnienia podłoża rodzimego, charakteryzującego się niskimi pa-
rametrami wytrzymałościowymi. W tym celu wykorzystywane są ak-
tywne popioły z elektrowni, wapno pokarbidowe, rozdrobnione żużle 
z pofluidalnego spalania oraz porafineryjne osady przetworzone wap-
nem palonym. Rozwiązanie to jest często stosowane przez wyko-
nawców głównie z uwagi na ekonomię, ponieważ wyżej wymienione 
substancje pomimo gorszych właściwości są po prostu znacznie tań-
sze od cementu. 

Kolejny trend utylizacji odpadów w budownictwie komunikacyj-
nym jest stosunkowo młody i powstał dzięki wysokiemu zaintereso-
waniu społeczeństw tematyką ekologiczną. Chodzi tu zwłaszcza o 
zmniejszenie niekorzystnego wpływu budownictwa i przemysłu na 
środowisko naturalne. Zagadnienie to jest tematem naukowych po-
szukiwań. Celem jest, aby ze względów energetyczno-ekologicznych 
doprowadzić do pełnego wykorzystania substancji odpadowych. Dla-
tego też poza funkcjami prostymi – nie konstrukcyjnymi poszukuję się 
miejsca użycia odpadów, jako materiały przenoszące obciążenia 
oraz wdrożenie ich na rynek. Problem gospodarki odpadami jest dość 
skomplikowany i nie wszystkie sposoby zastosowań tego typu zostały 
zbadane. 

 
Rys. 1. Miejsca zastosowania substancji odpadowych przy budowie 
dróg kołowych. 
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Z istniejących prac badawczych wynika, że wiele substancji od-

padowych może zostać wykorzystanych do produkcji betonów prze-
noszących obciążenia, które w budownictwie komunikacyjnym 
znajdą zastosowanie w budowie betonowych obiektów inżynierskich 
oraz nawierzchni drogowych. Prace [6,7] dotyczą eksperymentalnych 
badań betonów konstrukcyjnych, w których zamiast kruszywa trady-
cyjnego – żwirowego zastosowano destrukt betonowy pochodzący z 
betonów wysokich klas. Wyniki zaświadczają, że właściwości tak 
otrzymanych betonów nie różnią się od tych jakie posiadają betony 
tradycyjne. Z kolei w pracy [8] przedstawione są pozytywne możliwo-
ści użycia popiołów lotnych z elektrowni także do wyrobu betonów 
konstrukcyjnych, znajdujących szczególnie zastosowane w produkcji 
betonów komunikacyjnych, mimo występowania substancji szkodli-
wych, takich jak metale ciężkie. Mogą stanowić substytut dla około 
30% cementu. Beton przygotowany na takiej recepturze posiada pa-
rametry wytrzymałościowe nieco niższe od betonów bez takiego do-
datku, aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że ograniczenie użycia ce-
mentu korzystnie wpływa na aspekt ekonomiczny zastosowania tych 
odpadów. W pracy np. [9] autorzy wskazują, iż innym, ciekawym ro-
dzajem odpadów, posiadających parametry fizyczne umożliwiające 
ich wykorzystanie do produkcji betonów konstrukcyjnych są żużle 
wielkopiecowe. Warto zaznaczyć, że ich wielokrotnie wymieniana 
promieniotwórczość naturalna nie stanowi problemu przy wykorzy-
staniu ich w budownictwie obiektów komunikacyjnych. 

2. PRZEMYSŁ BETONOWY W BUDOWNICTWIE TRANS-
PORTOWYM 

Beton jest materiałem mającym bardzo szerokie zastosowanie 
w budownictwie komunikacyjnym, a zwłaszcza w komunikacji lądo-
wej (Rys. 2). Wykorzystywany jest do budowli konstrukcyjnych, prze-
noszących obciążenia oraz do wielu elementów niekonstrukcyjnych, 
takich jak bariery ochronne, elementy dźwiękochłonne, obrzeża dro-
gowe itp. Stosowany jest do produkcji elementów pomocniczych, np. 
studzienek kanalizacyjnych, przepustów, słupów trakcyjnych i oświe-
tleniowych. Szczególnie wysokie zużycie betonów towarowych 
można zauważyć przy budowie dróg. Warto zaznaczyć, że warstwy 
podbudów dróg o nawierzchniach asfaltowych wykonane są również 
z betonu. Biorąc pod uwagę komunikację wodną oraz powietrzną za-
stosowanie kompozytów betonowych to przede wszystkim budowle 
portowe, lotniska oraz sieć obiektów obsługujących tego rodzaju 
transport towarów i ludzi. 

 
Rys. 2. Zastosowanie kompozytów betonowych w budownictwie ko-
munikacyjnym. 

W Polsce średnie roczne zużycie betonów towarowych szacuje 
się na 18 mln m3, z czego około 14% przypada na wykorzystanie w 
budownictwie komunikacyjnym. Znając średnie ceny betonu towaro-
wego można obliczyć, że na produkcję betonu potrzebnego do bu-
dowy obiektów komunikacyjnych przeznacza się około 630 000 tys. 
zł w skali roku. Odnosząc tę wartość do wartości zamieszczonych w 
Tab. 2 szacuje się, że koszty zakupu kompozytu betonowego w be-
toniarniach towarowych stanowi 5% ogółu wydatków poświęconych 
na budownictwo komunikacyjne.  

3. BETONOWE NAWIERZCHNIE DROGOWE 

Wykorzystanie kompozytów betonowych do budowy na-
wierzchni drogowych w Polsce jest coraz częściej obserwowanym 
zjawiskiem. Bazując na doświadczeniach krajów takich jak Niemcy, 
Austria, Wielka Brytania czy Belgia, w których udział dróg sztywnych 
w ogólnym systemie drogowym przekracza 60% można zauważyć 
wiele korzyści wynikających z tego rodzaju rozwiązań. 

Odwołując się do przeprowadzonych badań można stwierdzić, 
że trwałość nawierzchni betonowych jest od 2,5 do 3,5 razy większa 
niż trwałość nawierzchni asfaltowych. W związku z tym naturalnym 
jest, że okres bez remontów generalnych takich nawierzchni znacz-
nie się wydłuża. Ponadto badania dowiodły, że stosując betony o wy-
sokiej wytrzymałości można wydłużyć czas bez remontowy aż sied-
miokrotnie w stosunku do nawierzchni asfaltowych. Na podstawie 
niemieckich danych można stwierdzić, iż po 23 latach użytkowania 
tylko 5% nawierzchni betonowych potrzebuje naprawy, gdzie w przy-
padku nawierzchni asfaltowych wskaźnik ten przyjmuje wartość od 
80 do 100%. 

Jedną z najważniejszych właściwości betonowych nawierzchni 
drogowych jest brak występowania zjawiska koleinowania. Beton nie-
zależnie od warunków pogodowych zachowuje swoje parametry wy-
trzymałościowe i nie łatwo poddaje się nawet długotrwałym lub cy-
klicznym odkształceniom. Inaczej jest w nawierzchniach asfaltowych, 
gdzie struktura w wyniku wysokich temperatur staje się plastyczna i 
ulega deformacjom. 

Inną zaletą nawierzchni betonowych, która bardzo dobrze 
wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego jest ich jasna barwa. 
Dzięki temu nawet w złych warunkach atmosferycznych nawierzch-
nie betonowe są dużo bardziej widoczne niż nawierzchnie asfaltowe. 

Kolejną korzystną cechą dróg o nawierzchni betonowej jest duża 
przyczepność. Właściwość szczególnie ważna dla bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Jak dowodzą niemieckie badania wskaźnik liczby 
wypadków na autostradach betonowych jest o około 32% mniejszy 
niż na autostradach o nawierzchniach asfaltowych. 

Warto również wspomnieć o wpływie rodzaju nawierzchni na 
komfort jazdy uczestników ruchu. Nawierzchnie betonowe charakte-
ryzują się tym, iż jak wyżej wspomniano nie występuje na nich zjawi-
sko koleinowania a poza tym są znacznie cichsze niż nawierzchnie 
asfaltowe. 

Analizując aspekty ekonomiczne budowy drogi o nawierzchni 
betonowej można także dostrzec wiele korzyści. W pierwszym etapie 
koszty realizacji nawierzchni sztywnych są niewiele niższe od kosz-
tów nawierzchni asfaltowych, ale w fazie eksploatacji można odnoto-
wać znaczne oszczędności wynikające z bezawaryjności, a więc z 
braku potrzeby przeprowadzania częstych remontów na nawierzch-
niach betonowych. 

Nawierzchnie betonowe wypadają korzystniej niż asfaltowe rów-
nież pod względem produkcji i wykorzystania surowców. Wszystkie 
składniki niezbędne do produkcji są dostępne na terenie całego kraju. 
Po okresie zużycia i ponownym rozkruszeniu można te surowce po-
nownie zastosować do produkcji kolejnej nawierzchni. Rozpatrując 
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nawierzchnie asfaltowe warto zwrócić uwagę, iż rynek krajowych pro-
ducentów asfaltów jest zbyt mały do zaspokojenia krajowych potrzeb 
i często materiał ten jest importowany. Ponadto recykling asfaltów 
pomimo nowoczesnych technologii znacznie bardziej zanieczyszcza 
środowisko niż recykling betonów. 

Również władze rządowe przychylniej patrzą na tego rodzaju 
rozwiązania. W programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2020 
widnieje 781,55 km dróg o nawierzchni sztywnej. Samo stadium ich 
budowy ma wygenerować oszczędności na poziome 670 mln zł [1]. 

Rozwój betonowych nawierzchni drogowych powoduje zwięk-
szone zapotrzebowanie na beton towarowy. Ten sektor przy zasto-
sowaniu odpowiednich technologii może być miejscem skutecznej 
utylizacji wielu recyklingowych substancji odpadowych. 

4. ODPADY CERAMICZNE W PRODUKCJI BETONÓW 
TOWAROWYCH 

Przemysł komunikacyjny jest jednym z największych obszarów 
wykorzystania betonów towarowych. Dzieje się tak, ponieważ beton 
jest materiałem powszechnie dostępnym, charakteryzującym się sto-
sunkowo niską ceną. Wykorzystywany jest do realizacji obiektów in-
żynierskich takich jak mosty, wiadukty, kładki, jak również do budowy 
wszelkiego rodzaju obiektów liniowych, np. dróg i linii kolejowych. 
Duży popyt na kompozyty betonowe generuje rozwój technologii ich 
produkcji. W związku z tym prowadzonych jest wiele prac badaw-
czych mających na celu odkrywanie nowych składników, domieszek, 
dodatków itp., które będą oddziaływać na cechy oraz ceny kompozy-
tów betonowych. 

Dosyć młodym i ciekawym zagadnieniem jest produkcja tzw. 
„green concrete” – zielonych betonów powstałych na bazie składni-
ków pochodzących z recyklingu. Wiele zrealizowanych do tej pory 
prac badawczych wykazuje, że w sektorze substancji odpadowych 
istnieje duża ilość materiałów, które z powodzeniem mogą być wyko-
rzystane w budownictwie komunikacyjnym. Także prace badawcze 
prowadzone przez autorów niniejszego artykułu prezentują właściwo-
ści betonów, w których zastosowano kruszywo pochodzące z odpa-
dów ceramiki sanitarnej. Na podstawie dokonanych analiz wykazano, 
iż parametry takich betonów pozwalają na ich wykorzystanie w licz-
nych obiektach budownictwa komunikacyjnego. 

Niniejszy artykuł to ciąg dalszy przemyśleń na temat wykorzy-
stania odpadowych kruszyw do produkcji betonów towarowych po-
wszechnie stosowanych w budownictwie komunikacyjnym. Zwró-
cono szczególną uwagę na aspekty ekonomiczne tego zagadnienia. 
Produkcja „zielonych betonów” bardzo pozytywnie wpływa na kwe-
stie ekologiczne gospodarki odpadami, ale niestety pod względem 

generowania zysków nie jest atrakcyjna dla przedsiębiorstw. Budow-
nictwo komunikacyjne, zwłaszcza budownictwo betonowych obiek-
tów liniowych jest bardzo dobrym miejscem wykorzystania substancji 
odpadowych. Spowodowane jest to tym, iż tego typu budowle nie są 
obłożone szczególnymi wymaganiami sanitarno-epidemiologicz-
nymi, często występującymi w związku z budową obiektów przezna-
czonych do stałego przebywania ludzi. Ponadto proces produkcji be-
tonów dla tego działu budownictwa nie wymaga wprowadzenia 
znacznych zmian. Kruszywo z recyklingu po rozkruszeniu w wielu sy-
tuacjach może być bezpośrednio użyte do produkcji betonów towa-
rowych. Z tych więc powodów w budownictwie komunikacyjnym do-
strzega się duże szanse recyklingu znacznej części materiałów od-
padowych. Analizy przeprowadzone w dalszej części tego artykułu 
mają na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy stosowanie sub-
stancji odpadowych w budownictwie komunikacyjnym jest ekono-
micznie uzasadnione. 

5. TRUDNOŚCI EKONOMICZNE STOSOWANIA  
RECYKLINGOWYCH KRUSZYW CERAMICZNYCH 
JAKO NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII  
W BUDOWNICTWIE TRANSPORTOWYM 

Pierwszym krokiem autorów dotyczącym analizy ekonomicznej 
wykorzystania kruszyw recyklingowych w budownictwie komunika-
cyjnym było rozpatrzenie potencjalnych miejsc stosowania tych kru-
szyw. Skupiono się zwłaszcza na użyciu substancji odpadowych w 
budownictwie drogowym. Ponadto w celach porównawczych miejsca 
stosowania kruszyw recyklingowych zestawiono z miejscami korzy-
stającymi z dwóch najbardziej popularnych obecnie kruszyw. Pierw-
sze z nich to powszechnie stosowane w betoniarniach towarowych 
lokalne piaski i żwiry, natomiast drugie to już kruszywo zazwyczaj wy-
korzystywane do produkcji betonów wysokich klas, charakteryzujące 
się znacznie wyższymi wskaźnikami wytrzymałościowymi a więc grys 
bazaltowy. Pozostałe, brane pod uwagę kruszywa pochodziły z recy-
klingu materiałów budowlanych oraz odpadów produkcji przemysło-
wej. Były to: destrukt betonowy betonów wysokich klas, destrukt be-
tonowy betonów niskich klas, odpady ceramiczne ceramiki czerwonej 
oraz odpady ceramiczne ceramiki szlachetnej (Tab. 1). 

Założonymi warunkami lokalizacyjnymi były warunki charaktery-
styczne dla miasta o liczbie ludności około 70 tys. Jak wynika ze sta-
tystycznych analiz średnio w takim mieście beton produkowany jest 
przez sześć betoniarni towarowych. Niezbędne do produkcji kru-
szywo pozyskują one w 50% z zasobów własnych a pozostałe 50% 
z zewnętrznych kopalń znajdujących się średnio w odległości 50 km. 
Analizowane ceny w złożu podano, jako ceny średnie materii, które 

Tab. 1. Możliwe miejsca stosowania kruszyw recyklingowych użytych w produkcji betonów komunikacyjnych na tle kruszyw 
 tradycyjnych. 

Rodzaj kruszywa / Cecha 
Możliwość 

zastosowania 

Kruszywo 
tradycyjne: pia-

sek, żwir 

Destrukt 
betonowy beto-
nów niskich klas 

Destrukt 
betonowy be-
tonów wyso-

kich klas 

Grys bazal-
towy 

Kruszywo z recyklingu ce-
ramiki 

Cera-
mika trady-
cyjna czer-

wona 

Ceramika 
szlachetna 

biała 

Podbudowa dróg tak / nie tak tak tak tak tak tak 

Warstwa wiążąca dróg kołowych tak / nie tak  nie tak tak nie nie 

Warstwa ścieralna dróg koło-
wych 

tak / nie tak  nie tak tak nie nie 

Elementy betonowe, nie kon-
strukcyjne w budownictwie komunika-

cyjnym 
tak / nie tak  tak tak tak tak tak 

Konstrukcje inżynieryjnych 
obiektów komunikacyjnych 

tak / nie tak  nie tak tak nie Tak 
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kupujący musi zapłacić za materiał u sprzedawcy. Ponadto przedsta-
wiono średnie odległości od miejsc, w których możliwe jest pozyska-
nie materii odpadowej w nieograniczonych ilościach, czyli miejsc ta-
kich jak skupy czy przetwórstwo surowców (skupy gruzu, firmy roz-
biórkowe) lub znajdują się zakłady przemysłowe produkujące odpad 
(np. odpady powstałe przy produkcji kostki brukowej, odpady popro-
dukcyjne ceramiki). Ostateczna cena kruszyw oprócz  

cen zakupu i transportu zawiera również cenę ujednolicenia ma-
terii oraz dodatkowe koszty ponoszone przy produkcji betonów na 
bazie kruszyw porowatych takie jak chociażby zwiększenie zużycia 
cementu. Cena ujednolicenia materii to przede wszystkim koszt roz-
kruszenia bądź oczyszczenia i rozkruszenia łącznie z wzięciem pod 
uwagę dodatkowych nakładów ponoszonych przy rozdrobnieniu ele-
mentów ceramiki białej, wynikających z dużej twardości tego mate-
riału. Natomiast ukryte koszty przy produkcji betonów na bazie kru-
szyw recyklingowych są konsekwencją zwiększonej w stosunku do 
kruszyw tradycyjnych nasiąkliwości. Powyżej omówione wartości ze-
stawiono w Tab. 2. W analizie wzięto pod uwagę możliwość zastoso-
wania betonu w konkretnym miejscu jak i ostateczne ceny kruszyw, 
poniesione przez betoniarnie w celu wdrożenia ich do produkcji. 

Po analizie danych zawartych w tabeli można stwierdzić, że naj-
bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest wykorzystanie tradycyj-
nych kruszyw piaskowo-żwirowych. Posiadają one najniższą cenę tj. 
około 11 euro/tonę (całkowitych kosztów w wytwórni betonu) oraz 
szerokie możliwości zastosowania. Dosyć niski jest także koszt po-
zyskania kruszyw powstałych przez rozdrobnienie betonów niskich 
klas. Zaliczany do nich jest również destrukt betonowy z betonów klas 
nieznanych, stosunkowo coraz łatwiejszy do pozyskania, pocho-
dzący głownie z rozbiórek istniejących obiektów. Jednak trzeba zau-
ważyć, że takie kruszywo może być wykorzystane jedynie do budowy 
elementów niekonstrukcyjnych czy pomocniczych (podbudowy). Z 
uwagi na takie ograniczenia wytwórnie betonów niechętnie decydują 
się na wdrożenia tego typu do produkcji towarowej. Podobnie jest w 
przypadku stosowania ceramiki czerwonej. Cena pozyskania takiego 
odpadu jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do możliwości jego 

kruszywa. Inna jest sytuacja w przypadku destruktu betonowego be-
tonów wysokich klas. Betony te mimo bardzo szerokich możliwości 
zastosowań są mało dostępne. Pozyskanie ich odbywa się często ze 
źródeł daleko położonych a to powoduje wzrost kosztów ostatecz-
nych. Jedynie odpad poprodukcyjny małowymiarowych elementów 
prefabrykowanych (kostka brukowa, obrzeża drogowe, bloczki beto-
nowe) jest chętnie stosowany w lokalnych betoniarniach, ponieważ 
nie występują tu koszty transportu. 

Zaprezentowane ceny kruszyw z ceramiki białej są dość wyso-
kie. Mimo to mogą być atrakcyjne dla betoniarni oferujących produk-
cję betonów wysokich klas oraz betonów o specjalnych właściwo-
ściach takich jak odporność na wysokie temperatury czy odporność 
na ścieranie. Do tego rodzaju zastosowań betoniarnie zwykle wyko-
rzystują grys bazaltowy, którego cena z uwzględnieniem kosztów 
transportu jest najwyższa ze wszystkich analizowanych i wynosi 
około 30 euro/tonę. Niemożliwe jest tutaj wykorzystanie tradycyjnych 
kruszyw żwirowo-piaskowych, ponieważ maksymalne klasy betonów, 
jakie można na ich bazie uzyskać dochodzą do 40-50 MPa. Poza tym 
kruszywa te nie sprawdzają się przy wysokich temperaturach i du-
żych obciążeniach ścierających. Jednak wykorzystanie kruszyw z ce-
ramiki szlachetnej do produkcji opisanych wyżej betonów potrzebuje 
jeszcze dodatkowych prac badawczych i wdrożeniowych. 

WNIOSKI 

Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, że rynek 
kruszyw pochodzących z recyklingu nie jest zbytnio atrakcyjny dla 
przedsiębiorstw. Jest wiele możliwości wykorzystania betonu na ba-
zie kruszyw odpadowych w budownictwie komunikacyjnym, ale nie-
stety okazują się one być nie rentowne. Wynika to głównie z faktu, iż 
kruszywa te wymagają dodatkowej logistyki przy ich pozyskaniu, do-
stosowaniu a także przy samym procesie technologicznym. Niektóre 
kruszywa, w tym kruszywa ceramiczne nie mogą zostać wdrożone do 
produkcji towarowej, ponieważ stan wiedzy na ich temat nie jest za-
dowalający i wymagają dodatkowych badań poznawczych. 

Tab. 2. Analiza cen kruszyw recyklingowych uwzględniająca koszt zakupu, transportu, ujednolicania oraz nakłady dodatkowe na tle cen 
kruszyw tradycyjnych.  

Rodzaj kruszywa / cecha Jednostka 
Kruszywo trady-

cyjne: piasek, żwir 

Destrukt betonowy 
betonów niskich 

klas 

Destrukt beto-
nowy betonów wy-

sokich klas 
Grys bazaltowy 

Kruszywo z recyklingu ceramiki 

Ceramika trady-
cyjna czerwona 

Ceramika szla-
chetna biała 

Postać w złożu - 
kruszywo bezpo-
średnio do użycia 

elementy wielko wy-
miarowe 

elementy wielko 
wymiarowe 

wytworzone kru-
szywo bezpośrednio 

do użycia 

elementy średnio 
wymiarowe 

elementy średnio 
wymiarowe 

Cena w złożu (brutto u 
sprzedawcy) 

euro/tonę 8,35 4,17 6,96 13,80 4,17 5,49 

Szacunkowa odległość 
transportu 

km 50,00 50,00 80,00 300,00 80,00 200,00 

Cena transportu euro/tonę 2,71 2,71 4,34 16,29 4,34 10,86 

Konieczność dostosowa-
nia do produkcji towaro-

wej 
tak/nie nie tak tak nie tak tak 

Rodzaj dostosowania - - 
oczyszczenie i kru-

szenie 
kruszenie - 

oczyszczenie i kru-
szenie 

kruszenie 

Szacowany koszt dosto-
sowania 

euro/tonę - 4,77 3,34 - 4,77 4,73 

Koszt całkowity w wy-
twórni betonu 

euro/tonę 11,06 11,65 14,64 30,08 13,28 21,08 

Wymagania specjalne w 
produkcji mieszanki beto-

nowej 
rodzaj - 

zwiększenie ilości 
cementu 

zwiększenie ilości 
cementu 

- 
zwiększenie ilości 

cementu 
zwiększenie ilości 

cementu 

Koszt nakładu w skali 1t 
kruszywa 

euro/tonę - 2,78 2,78 - 2,78 2,78 

Koszt całkowity z ujęciem 
nakładów dodatkowych 

euro/tonę 11,06 14,44 17,42 30,08 16,06 23,86 
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Osiąganie ekologicznych celów takich jak zagospodarowanie 
odpadów, czy zmniejszenie ilości wydobycia kruszyw naturalnych 
jest bardzo trudne do zrealizowania bez pomocy władz państwowych. 
Zalecane i niepodyktowane wyłącznie ekonomią wykorzystanie od-
padów w budownictwie komunikacyjnym ma miejsce w Polsce, ale 
niestety tylko w teorii. Umożliwione jest to dzięki zwartemu systemowi 
prawa ekologicznego, rosnącej aktywności sektora ochrony środowi-
ska, wojewódzkich i lokalnych wydziałów ochrony środowiska oraz 
wydziałów nadzoru budowlanego. W związku z tym możliwe jest np. 
stawianie w pozwoleniach na budowę warunków wykorzystania lo-
kalnych substancji odpadowych a następnie egzekwowanie ich z całą 
mocą prawa. 

W przyszłości przewiduje się znaczny wzrost cen kruszyw natu-
ralnych. Wiąże się to z ich zanikaniem i wyczerpującymi się zaso-
bami. Powodować to będzie wzmożone zainteresowanie pozyskiwa-
niem kruszyw z tańszych, niekonwencjonalnych źródeł. Mimo to na 
tą chwilę należy skupić się na kolejnych pracach badawczych, które 
na tyle poszerzą stan wiedzy, aby kruszywa ceramiczne mogły być 
bez ograniczeń wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym. 
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Economic aspects of the use of recycled ceramic aggregates 
to the construction of concrete mixes concrete communica-

tion objects 

This work is a continuation of thoughts about the use of 

waste aggregates for producing ready-mixed concretes com-

monly used in communication engineering. Special attention 

was paid to the economic aspects of this issue. Authors point 

out the issue of the relatively high costs of obtaining recycled 

aggregates, their lack in uniformity, and the need for using 

more complex technological processes causing an increase in 

the cost of commodity production. 
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