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du˝y wp∏yw na koƒcowe w∏aÊciwoÊci tak przygoto-
wanych zapraw majà zmienne w∏aÊciwoÊci zasto-
sowanych surowców, cz´stokroç nieuwzgl´dniane 
na etapie mieszania sk∏adników na budowie, 
a zwiàzane z ich rodzajem (np. rodzaj cementu), 
charakterem (uziarnienie piasku, wilgotnoÊç piasku 
zmieniajàca si´ w szerokim zakresie, g´stoÊci na-
sypowe lub obj´toÊciowe surowców pochodzàcych 
z ró˝nych êróde∏) oraz dok∏adnoÊcià procesu od-
mierzania sk∏adników. Nie sposób pominàç tu fak-
tu, ˝e w przypadku wielu inwestycji, szczególnie 
w budownictwie jednorodzinnym, proces przygo-
towywania zapraw by∏ wykonywany przez najni˝ej 
wykwalifi kowanych pracowników. Zwiàzane to 
by∏o z naturalnym dà˝eniem do obni˝enia kosz-
tów wykonawczych, ale tak˝e z brakiem odpo-
wiednio wykwalifi kowanej si∏y roboczej. Taki spo-
sób przygotowywania zapraw na budowie nie za-
pewnia∏ i w wi´kszoÊci przypadków ciàgle nie za-
pewnia utrzymania odpowiedniej ich jakoÊci, tak 
wi´c nie pozwala na wykazanie zgodnoÊci z wyma-
ganiami projektowymi i normowymi wymaganiami 
materia∏owymi. 

Ogólny post´p techniczny, w tym dynamiczny roz-
wój przemys∏u chemicznego poczàwszy od po∏owy 
XX wieku, który poczàtkowo niewiele mia∏ wspól-
nego z samym przemys∏em budowlanym, spowo-
dowa∏ mo˝liwoÊç kszta∏towania w∏aÊciwoÊci kla-
sycznej zaprawy dla przewidzianego sposobu jej 
aplikacji i ustalonych w∏aÊciwoÊci stwardnia∏ego 
materia∏u. Sta∏o si´ to mo˝liwe dzi´ki wprowa-
dzeniu spoiw organicznych oraz innych domieszek 
w znacznym stopniu zmieniajàcych w∏aÊciwoÊci 
zapraw zarówno Êwie˝ych, jak i stwardnia∏ych. 
Opracowanie i wprowadzenie do handlu domie-
szek w postaci proszkowej, np. spoiw polimero-
wych w postaci proszków redyspergowalnych (po 
zmieszaniu z wodà tworzàcych dyspersj´ wodnà) 
czy proszkowych domieszek wp∏ywajàcych na 
w∏asnoÊci reologiczne wymieszanych z wodà 
materia∏ów, o dzia∏aniu niedopuszczajàcym do 
gwa∏townego ich osuszania wskutek parowania 
lub odciàgania wilgoci przez ch∏onne pod∏o˝e, 
wymusi∏o przygotowanie ró˝nego typu zapraw 
w postaci suchej poza placem budowy. Mi´dzy in-
nymi spowodowane to by∏o brakiem mo˝liwoÊci 
wprowadzania takich sk∏adników na etapie mie-
szania z wodà na placu budowy, z uwagi na 
trudnoÊci homogenizacji na mokro, oraz brakiem 
mo˝liwoÊci odmierzenia w∏aÊciwej iloÊci domie-
szek, których iloÊç mo˝e stanowiç ledwie set-
ne bàdê dziesi´tne cz´Êci procenta ogólnej masy 
wszystkich sk∏adników. Przy koniecznoÊci wprowa-
dzenia kilku domieszek proces przygotowania ta-
kiego materia∏u na placu budowy staje si´ prak-
tycznie niewykonalny.

W zak∏adzie produkcyjnym
Przeniesienie procesu przygotowania mieszanin 
suchych sk∏adników do specjalnie do tego celu 

Budownictwo, w chwili obecnej jako przemys∏, 
w historii cz´sto jako rzemios∏o lub wr´cz sztu-
ka, nieod∏àcznie by∏o i jest zwiàzane z wyko-
rzystywaniem ró˝nego typu zapraw. Podstawo-
wym zadaniem zapraw by∏o i jest ∏àczenie w pro-
cesie murowania zasadniczych materia∏ów bu-
dowlanych, jak kamieƒ, ceg∏a, a w bli˝szej nam 
rzeczywistoÊci przede wszystkim ró˝nego rodzaju 
pustaki. Materia∏y te znalaz∏y tak˝e zastosowanie 
w pokrywaniu Êcian i stropów, pe∏niàc w ten spo-
sób tak˝e funkcje dekoracyjne i ochronne lub wr´cz 
specjalne, jak w przypadku choçby zapraw reno-
wacyjnych (s∏u˝àcych do ochrony murów przed 
niszczeniem nast´pujàcym wskutek gromadzenia 
soli w procesie podciàgania wilgoci i jej odparo-
wywania).

Podstawowym miejscem przygotowania zapraw 
bezpoÊrednio do u˝ycia jest w wi´kszoÊci plac bu-
dowy, jednak technika zwiàzana z tym procesem 
mo˝e ró˝niç si´ w zale˝noÊci od organizacji prac 
budowlanych w tym zakresie. Ponadto praktyko-
wane jest tak˝e wytwarzanie i dostarczanie na plac 
budowy gotowych Êwie˝ych zapraw wyprodukowa-
nych w zak∏adach produkcji mieszanki betonowej. 
Tak wyprodukowane zaprawy znajdujà zastosowa-
nie praktycznie jako materia∏ do murowania, do 
wykonywania posadzek tzw. zacieranych, jednak 
mo˝liwoÊci jego u˝ycia do wykonywania tynków 
lub innych, bardziej specjalistycznych, zastosowaƒ 
sà ograniczone. 

Na placu budowy
Jeszcze do niedawna wi´kszoÊç zapraw, nie-
zale˝nie od ich przeznaczenia, by∏a przygotowy-
wana na placu budowy, bezpoÊrednio, z podstawo-
wych surowców, jak piasek, cement, wapno hydra-
tyzowane lub ciasto wapienne oraz woda. Tak wi´c 
prace przygotowawcze by∏y zwiàzane nie tylko ze 
zmieszaniem tych wszystkich sk∏adników ze sobà, 
ale wymaga∏y wiedzy oraz przyj´cia techniki od-
powiedniego zestawienia przewidzianych propor-
cji obj´toÊciowych lub wagowych poszczególnych 
sk∏adników. Nie trzeba specjalnie wyjaÊniaç, jak 

t
e

c
h

n
o

l
o

g
i

e Suche mieszanki (I)
Podstawowym zadaniem zapraw by∏o i jest ∏àczenie w procesie 
murowania zasadniczych materia∏ów budowlanych, jak kamieƒ, 
ceg∏a, a w bli˝szej nam rzeczywistoÊci przede wszystkim ró˝nego 
rodzaju pustaki. Materia∏y te znalaz∏y tak˝e zastosowanie 
w pokrywaniu Êcian i stropów, pe∏niàc w ten sposób tak˝e 
funkcje dekoracyjne i ochronne lub wr´cz specjalne. Jeszcze do 
niedawna wi´kszoÊç zapraw by∏a przygotowywana bezpoÊrednio 
na placu budowy. Jednak dzi´ki przeniesieniu procesu mieszania 
sk∏adników zaprawy do specjalistycznych zak∏adów mo˝liwe jest 
uzyskiwanie produktów odpowiedniej jakoÊci oraz o okreÊlonych, 
zdefi niowanych i powtarzalnych w∏aÊciwoÊciach.
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przygotowanych zak∏adów spowodowa∏o pojawie-
nie si´ na budowie produktów, które bezpoÊrednio 
przed u˝yciem wymagajà jedynie dodania wody 
i dok∏adnego z nià wymieszania. Majà one swojà 
specyfi cznà nazw´, tzw. suche mieszanki i odnoszà 
si´ do produktów o bardzo ró˝norodnych zastoso-
waniach. Przyk∏adowo, dla przygotowanej mie-
szaniny suchych sk∏adników zaprawy tynkarskiej 
u˝ywa si´ okreÊlenia „suchej mieszanki tynkar-
skiej”.
Dzi´ki przeniesieniu procesu mieszania sk∏adników 
zaprawy do specjalistycznych zak∏adów, mo˝liwe 
jest uzyskiwanie produktów odpowiedniej jakoÊci 
oraz okreÊlonych, zdefi niowanych i powtarzal-
nych w∏aÊciwoÊciach. Uzyskano to g∏ównie 
dzi´ki mo˝liwoÊciom zapewnienia odpowiedniej 
dok∏adnoÊci odwa˝ania wszystkich sk∏adników, 
a nast´pnie ich homogenizacji. Dodatkowym czyn-
nikiem wp∏ywajàcym na wysokà powtarzalnoÊç 
w∏aÊciwoÊci przygotowywanych mieszanek jest 
zapewnienie w wi´kszoÊci przypadków sta∏ych 
êróde∏ dostaw poszczególnych surowców, podda-
wanych dodatkowo odpowiednim procesom kon-
troli. Uniezale˝nienie procesu produkcji suchych 
mieszanek od miejsca ich wykorzystania pozwoli∏o 
na usytuowanie zak∏adów w pobli˝u podstawo-
wych surowców, jakim jest np. piasek, co wp∏yn´∏o 
na zmniejszenie kosztów zwiàzanych z jego trans-
portem. 
W chwili obecnej produkcja suchych miesza-
nek ma sens jedynie wtedy, gdy jest prowadzona 
w skali przemys∏owej. Wysoki stopieƒ zautoma-
tyzowania wp∏ywa na ograniczenie pracy ludzkiej 
i jej wp∏ywu na wynik koƒcowy produktu. W spo-
sób zdecydowany zwi´ksza wydajnoÊç procesu 
mieszania, i ogranicza koszty tego procesu dla 
potencjalnego odbiorcy. Stosujàc suche mieszan-
ki potencjalny odbiorca zyskuje przede wszystkim 
na lepszych w∏aÊciwoÊciach uzyskanych Êwie˝ych 
mieszanek, w porównaniu z rozwiàzaniami kla-
sycznymi, co pozwala na zwi´kszenie wydajnoÊci 
wykonywanych prac w przeliczeniu na jednego 
pracownika, jak równie˝ podwy˝sza jakoÊç dzi´ki 

powtarzalnym w∏aÊciwoÊciom u˝ytego materia∏u. 
Suche mieszanki najcz´Êciej sà dost´pne w wor-
kach po 25 i 30 kg, szczególnie te nale˝àce 
do produktów najcz´Êciej kupowanych, mo˝na 
powiedzieç masowych (zaprawy murarskie, tyn-
karskie, tynki pocienione, pod∏o˝a pod posadz-
ki), jak równie˝ 1, 2, 3, 5 i 10 kg przy mieszan-
kach do zastosowaƒ specjalnych (zaprawy remon-
towe, zaprawy fugowe, zaprawy klejowe). Wiele 
fi rm dokonuje sprzeda˝y swoich produktów w ska-
li makro, w odpowiednich silosach, w których jest 
mo˝liwoÊç zmagazynowania od kilku do kilkunastu 
ton gotowej suchej mieszanki. Dysponuje przy tym 
odpowiednimi Êrodkami s∏u˝àcymi do ich trans-
portu. Taki sposób organizacji sprzeda˝y ogranicza 
koszty zwiàzane z zakupem worków papierowych, 
ich utylizacjà w nast´pstwie wykorzystania su-
chej mieszanki, a tak˝e pozwala zautomatyzowaç 
proces podawania materia∏u do miejsca aplikacji 
wraz z jego wymieszaniem z wodà i nak∏adaniem. 
Ogranicza tak˝e koszty bezpoÊredniego pakowa-
nia i paletyzowania. W warunkach budowy powo-
duje natomiast znaczne przyspieszenie robót, a co 
najwa˝niejsze, powoduje przeniesienie si∏y robo-
czej z przygotowania mieszanki do jej nak∏adania, 
a szczególnie obróbki i wykaƒczania. Z uwagi na 
to, ˝e dany rodzaj suchej mieszanki mo˝e byç wy-
korzystywany na budowie w ograniczonym odcin-
ku czasu trwania budowy, a sposób mieszania 
z wodà i podawania mo˝e si´ ró˝niç dla ró˝nych 
materia∏ów, dlatego te˝ silosy doÊç cz´sto dostar-
czane sà z ca∏ym osprz´tem s∏u˝àcym do poda-
wania. Firma korzystajàca z takiej formy dostaw 
najcz´Êciej jest dzier˝awcà takiego silosa przez 
okres konieczny dla zakoƒczenia wszystkich prac 
w danym zakresie, natomiast z uwagi na zu˝ycie 
urzàdzeƒ podajàcych cz´sto jest ich w∏aÊcicielem, 
wià˝àc si´ niejako w ten sposób z producentem su-
chej mieszanki. Praktykowane sà tak˝e inne spo-
soby wspó∏pracy pomi´dzy producentem a fi rma-
mi wykonawczymi. 
Instalacje do produkcji suchych mieszanek 
wykazujà ró˝ny stopieƒ zautomatyzowania i przez 

Schemat technologiczny 
procesu produkcji suchych 
mieszanek
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to tak˝e skomplikowania, który jest zale˝ny od 
przewidywanej skali produkcji oraz jej asorty-
mentu. Instalacje tego typu sà projektowane i bu-
dowane przez specjalistyczne fi rmy majàce ju˝ 
du˝e doÊwiadczenie w tym zakresie i najcz´Êciej 
zajmujà niewiele miejsca z uwagi na pionowà 
orientacj´, tzn. umieszczenie silosów z surowcami 
ponad urzàdzeniami mieszajàcymi i pakujàcymi.
 
Podstawowa instalacja do produkcji suchych mie-
szanek sk∏ada si´ z nast´pujàcych elementów:
• silosów s∏u˝àcych do magazynowania spoiw: ce-

mentu lub cementów, wapna; oraz wype∏niaczy: 
piasków ró˝nych frakcji, wype∏niaczy drobno-
ziarnistych jak màczki kamienne kwarcowe, 
w´glanowe lub inne. IloÊç silosów odzwiercie-
dla najcz´Êciej ró˝norodnoÊç produkcji dane-
go zak∏adu. Domieszki chemiczne wymagajà, 
odr´bnych zbiorników – kontenerów do magazy-
nowania, a w wielu przypadkach sà magazyno-
wane w opakowaniach s∏u˝àcych równoczeÊnie 
do ich transportu od producenta

• urzàdzeƒ transportujàcych i dozujàcych po-
szczególne sk∏adniki suchych mieszanek, 
o wydajnoÊci zapewniajàcej maksymalizacj´ 
wykorzystania mieszalnika, zapewniajàcych 
równoczeÊnie wymaganà dok∏adnoÊç dozowania 
wszystkich sk∏adników. W nowoczesnych insta-
lacjach praktycznie ca∏y transport i dozowanie 
odbywa si´ w sposób niepowodujàcy pylenia, 
polepszajàc tym samym warunki pracy obs∏ugi 
urzàdzeƒ. W instalacjach o mniejszym stop-
niu zautomatyzowania i równoczeÊnie mniej-
szej wydajnoÊci cz´sto spotyka si´ r´czne dozo-
wanie sk∏adników chemii budowlanej uprzednio 
odwa˝onej na wagach elektronicznych (co jest 
mo˝liwe z uwagi na dozowanie jej w iloÊciach 
od kilkuset gramów do kilku kilogramów na je-
den cykl mieszania)

• urzàdzenia mieszajàcego, w którym prowa-
dzony jest proces homogenizacji wszystkich 
wprowadzonych sk∏adników. Wykorzystywa-
ne sà mieszalniki o ró˝nej budowie, najcz´Êciej 
wa∏owe, w których wa∏ lub wa∏y, jak w przy-
padku mieszarki dwuwa∏owej, znajdujà si´ 
w pozycji poziomej i zaopatrzone sà w lemie-
sze wprawiajàce materia∏ w ruch prowadzàcy 
do w∏aÊciwej homogenizacji. Z uwagi na ró˝ne 
wymagania procesu mieszania dla produkcji 
materia∏ów do ró˝nych zastosowaƒ (ró˝na gra-
nulacja wype∏niaczy i ró˝na iloÊç sk∏adników 
w formie py∏u), dost´pne sà nawet mieszalni-
ki o regulowanej pr´dkoÊci obrotowej wa∏ów 
i kàcie ustawienia lemieszy. Po procesie miesza-
nia sucha mieszanka wsypywana jest do silosu 
przejÊciowego, z którego jest podawana do pa-
kowaczek

• pakowaczki produktu fi nalnego w worki, 
zapewniajàce odpowiednià dok∏adnoÊç wa˝enia 
oraz wydajnoÊç. Cz´sto, z uwagi na wysokà 
wydajnoÊç mieszalnika i elementów instalacji 
poprzedzajàcych go, konieczne jest zainstalowa-
nie wi´cej ni˝ jednego urzàdzenia tego typu

• paletyzarki worków s∏u˝àcej do bezobs∏ugowego, 
automatycznego paletyzowania worków wentylo-
wych, zszywanych lub zgrzewanych. Urzàdzenia 
takie sà spotykane raczej w zak∏adach o du˝ej 

wydajnoÊci z uwagi na du˝y koszt samej in-
stalacji do paletyzowania oraz jej wysokà 
wydajnoÊç. W zak∏adach o mniejszej wydajnoÊci 
worki uk∏adane sà na paletach przez obs∏ug´, 
a nast´pnie zabezpieczane folià przed 
przesuni´ciem i dzia∏aniem czynników atmosfe-
rycznych. 

Dodatkowym urzàdzeniem w linii produkcyj-
nej suchych mieszanek mo˝e byç suszarnia pia-
sku. Ten element instalacji wyst´puje, gdy pro-
ducent ma swoje êród∏o pozyskiwania piasku, 
lub wzgl´dy ekonomiczne uzasadniajà jego susze-
nie we w∏asnym zakresie. W zale˝noÊci od wielu 
uwarunkowaƒ, jak choçby wydajnoÊç linii produk-
cyjnej suchych mieszanek, suszenie piasku mo˝e 
si´ odbywaç w suszarniach rurowych bàdê fl uidy-
zacyjnych. Dodatkowym elementem zwiàzanym 
z suszeniem jest zazwyczaj w∏àczenie do linii pro-
dukcyjnej urzàdzeƒ do automatycznej separacji na 
potrzebne frakcje ziarnowe lub/i frakcjonowania 
mieszanin zgodnie z przyj´tymi charakterystyka-
mi dla ró˝nych produktów. Proces suszenia powi-
nien byç prowadzony w taki sposób, aby doprowa-
dzi∏ do uzyskania piasku o tzw. wilgotnoÊci reszt-
kowej poni˝ej 0,3%, przy temperaturze przed mie-
szaniem z pozosta∏ymi sk∏adnikami mieszanek 
poni˝ej 60ºC. Ograniczenie temperatury jest ko-
nieczne z uwagi na trwa∏oÊç wprowadzanych do-
mieszek organicznych.
Jak przedstawiono powy˝ej, obecnoÊç suchych mie-
szanek na rynku materia∏ów budowlanych jest na-
turalnym procesem prowadzàcym do zwi´kszenia 
wydajnoÊci prac prowadzonych w warunkach bu-
dowy przy zapewnieniu sta∏ej jakoÊci, i tym samym 
minimalizacji ogólnych kosztów zwiàzanych z pro-
cesem wykonawczym, a co za tym idzie, tak˝e in-
westycyjnym. Jest to podstawowy powód, dla któ-
rego rynek suchych mieszanek ulega ciàg∏emu roz-
wojowi, szczególnie w naszym kraju. 

cdn.
W kolejnych odcinkach zostana przedstawione 
szczegó∏owe informacje dotyczàce poszczegól-
nych grup produktów.
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