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WSTĘPNA ANALIZA PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW RECYKLINGOWEJ  

CERAMICZNEJ STŁUCZKI SANITARNEJ POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI JEJ  

WYKORZYSTANIA DO PRODUKCJI MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH 

 

Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu utylizacji odpadów ceramicznych przez ich wtórne użycie w przemyśle bu-

downictwa transportowego. Autorzy na bazie licznych doświadczeń komponowania betonów na cementach portlandzkich re-

komendują zastosowanie recyklingowego kruszywa ze stłuczki ceramicznej do wykonywania betonów asfaltowych. Pierwsza 

część artykułu przedstawia ceramikę jako materiał oraz wyjaśnia przyczyny powstawania odpadów. Autorzy opisują w niej 

pozyskany do badań odpad oraz proces wytworzenia z niego kruszywa. Druga część artykułu to analiza wymagań jakie sta-

wiane są kruszywom używanym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych i betonów asfaltowych oraz porównanie ich 

z parametrami jakie otrzymano dla badanych recyklingowych kruszyw ceramicznych. W podsumowaniu na podstawie wyników 

badań autorzy rekomendują zastosowanie wymienionych kruszyw do wymienionych celów szczególnie podkreślając fakt niewy-

stępowania tego typu prób w dostępnej literaturze i szczególnie korzystnej ekologicznie innowacyjności tego zagadnienia. 

 

WSTĘP 

Zagadnienie utylizacji odpadów ceramicznych przez ich użycie 
w produkcji budowlanej znane jest ludzkości od wielu wieków. Już w 
czasach starożytnych Rzymianie używali zmielonych dachówek jako 
składnika do zapraw. Fakt ten jednak pozostał zapomniany i odpady 
ceramiczne coraz częściej stają się trudną w utylizacji materią. 

Pomimo tego, że odpady te są biologicznie neutralne i nie za-
grażają wprost środowisku ich narastające ilości zwróciły uwagę 
wielu zespołom badawczym, które poszukują sposobów na ich 
neutralizację. Szczególnie silnym nurtem jest wykorzystanie tego 
typu materii odpadowej w postaci rozkruszonej jako kruszywa do 
betonów cementowych. Tego typu rozwiązanie nie niesie ze sobą 
konieczności wprowadzania szczególnych zmian technologicznych 
w produkcji towarowej betonów. Jak pokazują prace badawcze 
odpady te po rozkruszeniu często mogą bez innych zabiegów sta-
nowić substytut naturalnych kruszyw żwirowych jakie popularnie 
stosuje się w produkcji kompozytów cementowych. W artykule 
niniejszym autorzy proponują tego typu rozwiązanie wdrożyć rów-
nież do produkcji mieszanek asfaltowych. Tego typu proces wyma-
gać jednak będzie ponownej analizy parametrów stłuczki ceramicz-
nej pod kątem innych, indywidualnych wymagań jakie stawiane są 
kruszywom do mieszanek mineralnych. 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O CERAMICE 
SANITARNEJ. 

Termin „ceramika” pochodzi od greckiego „keramos”– glina. 
Terminem tym określa się wszystkie wyroby powstające z gliny. 
Surowcami do ich produkcji są gliny pospolite – o zabarwieniu od 
brązowego do żółtego stosowane do produkcji wyrobów budowla-
nych, takich jak: cegły, pustaki ścienne, stropowe, kształtki komino-
we, dachówki itp. oraz gliny szlachetne białe (np. kaolin), służące do 
produkcji wyrobów porcelanowych lub porcelanopodobnych, z 
których wytwarza się m.in. ceramikę sanitarną. Ceramikę sanitarną 
zaczęto wytwarzać w końcu XVIII wieku w Anglii. Materiałem do jej 

produkcji był aż do połowy XX wieku fajans. Obecnie fajans zastą-
piony został porcelaną i półporcelaną oraz materiałem zwanym 
„vitreous–china” [3]. Charakterystykę składu mas ceramicznych do 
produkcji wyrobów sanitarnych przedstawia tabela 1, a porównanie 
właściwości ceramiki uzyskanej z tych mas – tabela 2 [3]. 

 
Tab. 1. Charakterystyka składu mas ceramicznych do produkcji 

wyrobów sanitarnych [3]. 

Surowiec 
[%] 

Masa 
fajansowa 

Masa półporcelanowa Porcelana 
Vitreous-

china 

odlewanie 
stendowe 

odlewanie 
stendowe 

odlewanie 
na przeno-

śniku 

odlewanie 
na przeno-

śniku 

odlewanie 
na przeno-

śniku 

Glina 
zwykła 

21 28 20 20 30 

Kaolin 32 30 29 30 30 

Piasek 
kwarcowy 

29 27 24 - - 

Pegmatyt - - - 17 30 

Skaleń 6 11 13 - 10 

Czerep 15 10 14 3 - 

Dolomit 7 - - - - 

Soda - - - 0,2 - 

Szkło 
wodne 

- - - 0,25 - 

 
Głównymi produktami przemysłu ceramiki sanitarnej są: umy-

walki, słupki do montażu umywalek, muszle klozetowe i zbiorniki do 
muszli. Pozostałe wyroby, które stanowią około 10–15% produkcji, 
to medyczne instalacje sanitarne, muszle laboratoryjne, pisuary, 
bidety, zbiorniki, wanny oraz wbudowywane detale, takie jak: haki 
do wieszaków, mydelnice, wsporniki do półek, uchwyty do szczotek, 
podstawki pod szklanki itp. [3]. Wyróżnia się dwa zasadnicze źródła 
powstawania odpadów ceramiki sanitarnej. Pierwsze to odpady 
poprodukcyjne – wysoko postawione wymogi kontroli jakości kwali-
fikują szereg wyrobów jako odpad poprodukcyjny. Najczęstszymi 
wadami są pęknięcia, szczerby, uszkodzenia szkliwa itp. Drugie – to 
zwyczajowa wymiana przez użytkowników wyrobów na nowe, co 
związane jest z względami estetycznymi. 
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2. WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW POCHODZĄCYCH  
Z ODPADÓW CERAMICZNYCH. 

Odpady produkcyjne przemysłu ceramicznego stanowią w Europie 
od 3 do 7% produkcji, co oznacza, że na wysypiskach pojawiają się 
rocznie miliony ton wypalanych glin [4]. Ich niewątpliwą zaletą w 
sensie recyklingu jest to, że wykorzystywane jako kruszywo nie 
muszą być w sposób szczególny przetwarzane. Odpady ceramiczne 
podzielić można na dwie grupy ze względu na surowce, z jakich 
powstały (rys.1). Odpady pierwszej grupy powstają w zakładach, 
które wytwarzają wyroby z wypalanych glin czerwonych, takie jak 
cegły, pustaki ceramiczne czy dachówki. Druga grupa to odpady 
produkcyjne w zakładach wytwarzających wyroby na bazie glin 
szlachetnych tzw. białych. Do nich zalicza się ceramikę sanitarną, 
izolatory, ceramikę stołową, chińską itp. 

 
Tab. 2. Właściwości czerepu stosowanego  

do wyrobów sanitarnych [3]. 

Surowiec [%] 

Masa 
fajansowa 

Masa półporcelanowa Porcelana 
Vitreous-

china 

odlewanie 
stendowe 

odlewanie 
stendowe 

odlewanie na 
przenośniku 

odlewanie na 
przenośniku 

odlewanie na 
przenośniku 

Temperatura 

wypalania [⁰C] 
1280-1200 1185-1250 1185-1250 1250-1280 1210-1230 

Nasiąkliwość 
[%] 

6-10 do 5 do 5 do 5 0,75 

Wytrzymałość 
na ściskanie 
szkliwionych 
próbek [MPa] 

60-90   130-250 400-500 400-600 

Wytrzymałość 
na uderzenie 

[MPa] 
0,13-0,2   0,18-0,21 0,10-0,20 0,155-0,22 

Moduł spręży-
stości [GPa] 

220-250   300-400 600-800 400-700 

Współczynnik 
rozszerzalności 
cieplnej α*10^(-

6) 

6-8,5   4-5 4-6,5 6-7 

 

Rys. 1. Klasyfikacja odpadów ceramicznych. 
 
Kruszywo wykorzystane do badań własnych zostało przygoto-

wane na bazie poprodukcyjnych odpadów ceramiki sanitarnej 
(rys.2). Odpady odebrano z zakładu produkcyjnego, przetranspor-
towano i składowano na pryzmach w formie „stłuczki” o wymiarach 
około 400 x 400 mm. Do przygotowania kruszywa zastosowano 

kruszarki szczękowe, pozwalające na wyodrębnienie dwóch frakcji: 
drobnej 0÷4 mm oraz grubej 4÷8 mm. Kruszywo grubsze, które 
pozostawało na sicie 8 mm trafiało powtórnie do kruszarki. 

 

 
Rys. 2. Uzyskane kruszywo ze stłuczki sanitarnej frakcji 0÷4 mm (z 
lewej strony) i 4÷8 mm (z prawej strony). 

3. WYMAGANIA STAWIANE KRUSZYWOM  
DO WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU 
ASFALTOWEGO 

Analizę możliwości wykorzystania ceramicznego kruszywa re-
cyklingowego do mieszanek mineralno-asfaltowych rozpoczęto od 
założenia zastosowania go do warstwy ścieralnej z betonu asfalto-
wego.  

Wymagane, wybrane właściwości kruszywa do warstwy ście-
ralnej z betonu asfaltowego zostały podane w WT-1 Kruszywa 2014 
wg poniższych tabel. 

Należy także dodać, że kruszywo powinno być składowane w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem lub wy-
mieszaniem z kruszywem o innym pochodzeniu lub wymiarze. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone oraz odwod-
nione [12]. 

 
Tab. 3. Wybrane, wymagane właściwości kruszywa grubego do 

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego[12]. 

Lp. Właściwości kruszywa KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1; 
kategoria nie niższa niż: 

Gc85/20 Gc90/20 Gc90/15 

2 Zawartość pyłu według PN-EN 
933-1; kategoria nie wyższa niż: 

f2 f2 f2 

3 
Gęstość ziaren według PN-EN 
1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana 
przez 

producenta 

deklarowana 
przez 

producenta 

deklarowana 
przez 

producenta 

4 
Nasiąkliwość według PN-EN 
1097-6, rozdział 7, 8 lub 9 

deklarowana 
przez 

producenta 

deklarowana 
przez 

producenta 

deklarowana 
przez 

producenta 

 
Tab. 4. Wybrane, wymagane właściwości kruszywa łamanego 

drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego [12]. 

Lp. Właściwości kruszywa KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

1 Uziarnienie według PN-
EN 933-1; kategoria nie 
niższa niż: 

GF85 lub GA85 GF85 lub GA85 GF85 lub GA85 

2 Zawartość pyłu według 
PN-EN 933-1; kategoria 
nie wyższa niż: 

f16 f16 f16 

3 Gęstość ziaren według 
PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 
lub 9 

deklarowana 
przez producen-

ta 

deklarowana 
przez produ-

centa 

deklarowana 
przez produ-

centa 

4 Nasiąkliwość według PN-
EN 1097-6, rozdział 7, 8 
lub 9 

deklarowana 
przez producen-

ta 

deklarowana 
przez produ-

centa 

deklarowana 
przez produ-

centa 
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4. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH. 

Na początku w ramach analizy możliwości wykorzystania recy-
klingowego kruszywa ceramicznego do mieszanek mineralno-
asfaltowych przeprowadzono badania uziarnienia kruszywa, zawar-
tości pyłów, badanie gęstości ziaren kruszywa oraz nasiąkliwości. 

Badanie „oznaczenie składu ziarnowego” metodą przesiewania 
zostało wykonane zgodnie z normą PN-EN 933-1 [14] i polegało na 
podzieleniu kruszywa na kilka frakcji ziarnowych przy pomocy ze-
stawu sit o oczkach kwadratowych. Uziarnienie powinno spełniać 
wymagania kategorii przedstawione w tabeli 5. 

 
Tab. 5. Podstawowe wymagania dotyczące uziarnienia  

(wg PN-EN 13043) [15]. 

Kruszy-
wo 

Sito # 
[mm] 

Przesiew [% m/m] Kategoria 
G 2D 1,4D D d d/2 

Grube D ≤ 45 
d < 2 

100 100 90 do 99 0 do 10 0 do 2 Gc90/10 

100 98 do 100 90 do 99 0 do 15 0 do 5 Gc90/15 

100 98 do 100 90 do 99 0 do 20 0 do 5 Gc90/20 

100 98 do 100 85 do 99 0 do 15 0 do 2 Gc85/15 

100 98 do 100 85 do 99 0 do 20 0 do 5 Gc85/20 

100 98 do 100 85 do 99 0 do 35 0 do 5 Gc85/35 

Drobne D ≤ 2 100 - 85 do 99 - - GF85 

O 
ciągłym 
uziar-
nieniu 

D ≤ 45 
d = 0 

100 98 do 100 90 do 99 - - 
GA90 

 
GA85 100 98 do 100 85 do 99 

 
Zawartość pyłów w kruszywie również została oznaczona na 

podstawie tej samej normy. Wyniki analizy zawartości pyłów w 
kruszywie podano na podstawie kategorii przedstawionych w tabeli 
6. 

 
Tab. 6. Zawartość pyłu w kruszywie grubym, drobnym i o ciągłym 

uziarnieniu  (wg PN-EN 13043) [15]. 

Rodzaj kruszywa 
Procent masy przechodzącej przez sito 

0,063 mm 
Kategoria f 

Grube ≤ 0,5 f0,5 

≤ 1 f1 

≤ 2 f2 

≤ 4 f4 

> 4 fDeklarowana 

Brak wymagania fNR 

Drobne i o ciągłym 
uziarnieniu 

≤ 3 f3 

≤ 10 f10 

≤ 16 f16 

≤ 22 f22 

> 22 fDeklarowana 

Brak wymagania fNR 

 
Badania uziarnienia kruszywa oraz zawartości pyłów prowa-

dzono na dwóch uzyskanych wcześniej frakcjach, czyli drobnej 0÷4 
mm oraz grubej 4÷8 mm. 

W poniższych tabelach przedstawione zostały wyniki badań 
oraz przykładowe uziarnienie odpadowego kruszywa ceramicznego, 
gdzie D jest maksymalnym nominalnym wymiarem ziaren kruszywa 
a d jest minimalnym nominalnym wymiarem ziaren kruszywa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 7. Przykładowy skład ziarnowy odpadowego kruszywa cera-
micznego frakcji 0÷4 mm. 

Wymiar oczek sita         
[mm] 

Masa pozostałości na 
sicie [g] 

Odsiew [%] Przesiew [%] 

31,5 0,0 0,0 100,0 

22,0 0,0 0,0 100,0 

16,0 0,0 0,0 100,0 

11,2 0,0 0,0 100,0 

8,0 0,0 0,0 100,0 

5,6 0,0 0,0 100,0 

4,0 2,6 1,0 99,0 

2,0 53,2 21,2 77,8 

1,0 73,6 29,3 48,5 

0,5 58,9 23,4 25,0 

0,25 35,9 14,3 10,7 

0,125 13,9 5,5 5,2 

0,063 5,0 2,0 3,2 

 < 0,063 8,1 3,2   

SUMA: 251,2 100,0   

 
Tab. 8. Przykładowe uziarnienie odpadowego kruszywa ceramicz-

nego frakcji 0÷4 mm. 
Uziarnienie (frakcja 0÷4 mm) Wynik [%] 

2D 100,0 

1,4D 100,0 

D 99,0 

d 3,2 

d/2 3,2 

Zawartość pyłów 3,2 

 
Tab. 9, 10. Przykładowe uziarnienie odpadowego kruszywa cera-

micznego frakcji 4÷8 mm. 
Uziarnienie (frakcja 4÷8 mm) Wynik [%] 

2D 100,0 

1,4D 100,0 

D 97,0 

d 5,2 

d/2 0,8 

Zawartość pyłów 0,7 

Uziarnienie (frakcja 4÷8 mm) Wynik [%] 

2D 100,0 

1,4D 100,0 

D 97,0 

d 4,3 

d/2 1,0 

Zawartość pyłów 0,7 

 
Na podstawie otrzymanych wyników dla frakcji 0÷4 mm odczy-

tano z tabeli 5, że kategoria uziarnienia kruszywa to GA85 a z tabeli 
6, że kategoria zawartości pyłu w kruszywie to f10. W związku z tym 
na podstawie tabeli 4 można stwierdzić, że badane kruszywo frakcji  
0÷4 mm spełnia wymogi w zakresie uziarnienia i zawartości pyłów 
dla kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do  
D ≤ 8 do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla wszystkich 
kategorii ruchu. 

Analizując wyniki badanego kruszywa dla frakcji 4÷8 mm od-
czytano kategorię kruszywa GC90/10, kategorię zawartości pyłu w 
kruszywie f1 oraz na podstawie tabeli 3, że są spełnione wymogi w 
zakresie uziarnienia i zawartości pyłów dla kruszywa grubego do 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla wszystkich kategorii 
ruchu. 

Jeśli chodzi o wymagania odnośnie badania gęstości ziaren 
kruszywa oraz nasiąkliwość to zgodnie z tabelami 3 i 4 ich wyniki 
należy podawać jako wartość deklarowaną przez producenta. I tak 
odpowiednio gęstość ziaren kruszywa oraz nasiąkliwość kruszywa 
została zbadana metodą normową wg PN-EN 1097–6 [13]. Stano-
wisko badań wyposażono w suszarkę laboratoryjną, wagę, łaźnię 
wodną, sita laboratoryjne, tace do suszenia, ściereczki chłonące 
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wilgoć, stoper, formę z ubijakiem oraz suszarkę. Uzyskano średnią 
gęstość objętościową kruszywa 2362,76 kg/m3 przy współczynniku 
zmienności 1,6%. Średnia nasiąkliwość wyniosła 1,53% przy współ-
czynniku zmienności 6,8%. 

WNIOSKI 

Przeprowadzone próby i ich tematyka nie były do tej pory 
omawiane w dostępnej literaturze. Na ich podstawie można jednak 
stwierdzić, iż kruszywo pochodzące z odpadów ceramicznych, w 
aspekcie uziarnienia i zawartości pyłów może być zastosowane do 
mieszanek mineralnych wykorzystywanych do budowy dróg. Plano-
wane są dalsze prace badawcze mające na celu potwierdzenie tej 
tezy zwłaszcza w zakresie pozostałych, wymaganych przez WT-1 
Kruszywa 2014 właściwości. 

W przyszłości przewiduje się zanik zasobów oraz wzrost cen 
kruszyw naturalnych. Skutkować to będzie wzmożonym zaintereso-
waniem kruszywami niekonwencjonalnymi z tańszych źródeł, które 
z powodzeniem będzie można stosować w budownictwie komunika-
cyjnym. 
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Preliminary analysis of the basic characteristics  
of the recycled ceramic sanitary cullet for the possibility  

of its use for the production of mineral-asphalt blend 

This article is dedicated to the issue of ceramic waste 

disposal by their secondary use in the construction industry 

transport. The authors basing on numerous experiments with 

composing concrete using Portland cements recommend the 

use of recycled aggregates from ceramic bumps to make 

asphalt concrete. 

The first part of the article presents ceramic as a materi-

al, and explains the causes of creating waste. In this part of 

the article, authors describe the waste aquired for testing, 

and the process of producing the aggregate from this materi-

al. The second part of the article is the analysis of require-

ments maked for aggregates that were used to produce min-

eral-asphalt blends and asphalt concretes which leads to 

comparing them with the parameteres that were obtained for 

the tested recycled ceramic aggregates. 

In summary, basing on the results, the authors recom-

mend  using  these aggregates for mentioned purposes par-

ticularly emphasizing the fact of absence of such attempts in 

the available literature and particularly preferred eco-

innovation of this issue. 
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