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Urzàdzenia te rozdzielajà mieszank´ betonowà na 
kruszywo i zawiesin´ drobnych czàstek w wodzie. 
O ile stosowanie kruszywa w dalszej produkcji nie 
stanowi wi´kszego problemu, to zastàpienie wody 
zawiesinà o st´˝eniu kilku, a czasem nawet po-
nad 10%, nasuwa szereg wàtpliwoÊci. Zarówno li-

teratura, jak i dokumenty normatywne nie dawa∏y 
dotychczas jednoznacznej odpowiedzi na pyta-
nie, jak nale˝y stosowaç t´ zawiesin´ i wi´kszoÊç 
producentów na podstawie instrukcji dostaw-
cy urzàdzenia, nielicznych danych zagranicznych 
i w∏asnych doÊwiadczeƒ okreÊla∏a zasady produk-
cji betonu z wodà z recyklingu. 
 
Normy i wytyczne
Podstawowe pytanie, jakie stawiamy sobie w mo-
mencie stosowania zawiesiny, dotyczy dopusz-
czalnych st´˝eƒ oraz wp∏ywu na parametry mie-
szanki i betonu. Wed∏ug wymagaƒ dotychczas 
obowiàzujàcej normy PN-88/B-32250 „Woda do 
betonów i zapraw”, dopuszczalne by∏o stosowanie 
tylko bardzo rozcieƒczonych zawiesin. Wprowa-
dzana aktualnie norma PN-EN 1008: 2002 „Woda 
zarobowa do betonu. Specyfi kacja pobierania pró-
bek, badanie i ocena przydatnoÊci wody zarobo-
wej do betonu, w tym wody odzyskiwanej z pro-
cesów przemys∏u betonowego” zasadniczo zmie-
nia wymagania, dajàc mo˝liwoÊç „legalnego” sto-
sowania ró˝nych zawiesin powstajàcych jako od-
pady przy wytwarzaniu betonu. Norma ta zosta∏a 
przyj´ta przez Europejski Komitet Normalizacyjny 
w marcu 2002 r. Woda odzyskiwana z procesów 
przemys∏u betonowego jest okreÊlona jako „za-
zwyczaj przydatna do stosowania w betonie”. Tym 
niemniej w przedmowie normy czytamy: „JakoÊç 
wody zarobowej stosowanej do wytwarzania be-
tonu mo˝e wp∏ywaç na czas wiàzania, rozwój 
wytrzyma∏oÊci betonu i ochron´ zbrojenia przed 
korozjà. Oceniajàc przydatnoÊç wody o nieznanej 
jakoÊci do wytwarzania betonu, zaleca si´ braç pod 
uwag´ zarówno sk∏ad wody, jak i zastosowanie wy-
twarzanego betonu”. Niektóre wymagania stawia-
ne wodzie do betonu podano w tabeli 1. 

Badania i wnioski
Wykonano badania zawiesiny z recyklingu 
pochodzàcej z wytwórni wyposa˝onej w instalacj´ 
o nominalnej wydajnoÊci 30 m3/h i pojemnoÊci 
zbiornika 85 m3. Do badaƒ zastosowano zawiesin´ 
o st´˝eniach 4 i 8% cz´Êci sta∏ych, co odpowiada 
dolnej i górnej granicy stwierdzanej podczas moni-
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Recykling mieszanki betonowej
Wzrost ÊwiadomoÊci ekologicznej sprawi∏, ˝e dostrze˝ony zosta∏ 
problem utylizacji odpadu z produkcji mieszanek betonowych. 
G∏ównym êród∏em tego odpadu jest mycie urzàdzeƒ do wytwarzania 
i transportu. Powoli mijajà czasy mycia gruszek pod p∏otem 
betoniarni, co na ogó∏ prowadzi∏o do tworzenia si´ zwa∏ów b∏ota 
zamieniajàcego si´ w osiadajàcy wsz´dzie py∏. Obecnie szacuje 
si´, ˝e ok. 40% wszystkich wytwórni betonu towarowego w Polsce 
jest ju˝ wyposa˝ona w urzàdzenia do recyklingu mieszanki.

PN-88/B-32250
Materia∏y budowlane. Woda do beto-
nów i zapraw

PN-EN 1008: 2002 Woda zarobowa do 
betonu. Specyfi kacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatnoÊci wody zarobo-
wej do betonu, w tym wody odzyskiwanej 
z procesów przemys∏u betonowego

Zawiesina Woda nie powinna zawieraç zawiesiny 
np. grudek, k∏aczków. IloÊç zawiesiny, 
okreÊlona jako sucha pozosta∏oÊç, nie 
mo˝e przekraczaç 1,5 g/l

Dodatkowa masa materia∏u sta∏ego wpro-
wadzonego do mieszanki powinna byç 
mniejsza od 1% ca∏kowitej masy kruszywa 
zawartego w betonie

Siarczany jako SO4
2– ≤ 600 mg /l ≤ 2000 mg/l

Chlorki jako Cl– ≤ 600 mg /l Beton spr´˝any lub zaczyn do iniekcji 
kana∏ów kablowych
≤ 500 mg/l
˚elbeton 
≤ 1000mg/l
Beton niezbrojony 
≤ 4500 mg/l

Alkalia jako eqv Na2O = 
Na2O+0,658 K2O

Brak wymagaƒ ≤1500 mg/l lub wi´cej, je˝eli zapobiega si´ 
reakcji krzemionki z alkaliami

Detergenty Brak wymagaƒ Niewielkie iloÊci niestabilnej piany po 
wstrzàsaniu przez 30 sekund zanikajàcej 
w ciàgu 2 minut

Wp∏yw na wiàzanie 
i twardnienie

Brak wymagaƒ Poczàtek wiàzania nie wczeÊniej ni˝ 1 go-
dzina, koniec nie póêniej ni˝ 12 godzin. 
Oba czasy nie powinny si´ ró˝niç o wi´cej 
ni˝ 25% od poczàtku i koƒca wiàzania pró-
bek wykonanych z wodà destylowanà lub 
dejonizowanà

Obni˝enie wytrzyma∏oÊci 
na Êciskanie zaprawy

Nie wi´cej ni˝ 10% po 28 dniach Nie wi´cej ni˝ 10% po 7 dniach

Tab. 1. Niektóre wymagania 
stawiane wodzie do betonu
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z prawid∏owym u∏o˝eniem i piel´gnacjà mieszanki be-
tonowej, gdy˝ w tej materii nie ma ˝adnych wyjàtków 
i dopuszczalnych odst´pstw bez wzgl´du na rodzaj 
produkowanego betonu. 

Mariusz Saferna
Sebastian Kaszuba 

BETOTECH Sp. z o.o. 
Góra˝d˝e Beton

analizujàc dok∏adnie wszystkie aspekty zwiàzane 
z zabudowà i dostarczeniem mieszanki betonowej. 
Z punktu widzenia wykonawcy konstrukcji decydujàc 
si´ na zabudowanie betonu ci´˝kiego nale˝y podjàç 
wspó∏prac´ z wytwórnià betonu, co mia∏o miejsce 
w opisanych realizacjach, która dysponuje odpowied-
nim zapleczem technicznym dla wykonania tak od-
powiedzialnych betonów. Wiele zadaƒ do rozwiàzania 
stawia przed nami oprócz produkcji mieszanki jej 
transport i pompowanie, a tak˝e zabudowa. Nale˝y 
tutaj dok∏adnie zastanowiç si´ nad projektowanymi 
w∏aÊciwoÊciami mieszanki betonowej i mo˝liwoÊciami 
jej zabudowy w odniesieniu do sprz´tu, jakim dyspo-
nuje zarówno wykonawca konstrukcji, jak i wytwór-
nia betonu, która ma wykonywaç danà mieszank´. 
Przy zabudowie mieszanki betonowej nale˝y mieç na 
uwadze solidnoÊç wykonania szalunków, gdy˝ z uwa-
gi na znacznie wi´kszy ci´˝ar si∏a, z jakà mieszan-
ka betonowa betonu ci´˝kiego oddzia∏uje na szalu-
nek, jest znacznie wi´ksza ni˝ przy mieszance be-
tonowej betonu zwyk∏ego. Nie nale˝y zapominaç 
tak˝e o pozosta∏ych czynnoÊciach zwiàzanych 

Âciany z betonu ci´˝kiego

toringu. Na rys. 1 i 2 przedstawiono wyniki badaƒ 
mieszanki betonowej i betonu B30 z udzia∏em 
wody z recyklingu. 
Badana zawiesina zawiera drobne czàstki 
pochodzàce z kruszywa, czàstki cementu i produk-
ty jego hydratacji – hydrokrzemiany wapnia, wodo-
rotlenek wapnia, w´glan wapnia. Wzajemne pro-
porcje tych sk∏adników zale˝à oczywiÊcie od rodza-
ju stosowanych kruszyw, cementu, dodatków oraz 
od czasu i warunków magazynowania zawiesiny. 
Zawiesina z recyklingu mieszanki betonowej nie od-
powiada wymaganiom PN-88/B-32250 „Materia∏y 
budowlane. Woda do betonów i zapraw” w zakre-
sie takich parametrów, jak st´˝enie cz´Êci sta∏ych, 
zawartoÊç siarczanów, twardoÊç. Z chwilà wpro-
wadzenia normy PN-EN 1008: 2002 „Woda za-
robowa do betonu...” powy˝sze cechy znajdà si´ 
w zakresie wartoÊci dopuszczalnych. 
Bardzo istotne dla betonu sk∏adniki, jak chlor-
ki i alkalia, wyst´pujà w niewielkich iloÊciach do-
puszczalnych przez PN-EN 1008: 2002. 
Przeprowadzone badania potwierdzi∏y znaczàcy 
wp∏yw zawiesiny z recyklingu na parametry mie-
szanki betonowej. Wysoka wodo˝àdnoÊç czàstek 
sta∏ych zawartych w zawiesinie powoduje znacznà 
zmian´ cech reologicznych obserwowanà jako 
zmniejszenie opadu sto˝ka. W przybli˝eniu mo˝na 

oszacowaç, ˝e stosowanie zawiesiny o st´˝eniu 
8% wymaga zwi´kszenia dozowania plastyfi ka-
tora w iloÊci ok. 1kg/m3 mieszanki betonowej. 
JednoczeÊnie mo˝liwe jest zmniejszenie dozo-
wania cementu bez pogorszenia parametrów be-
tonu. W przeprowadzonych badaniach czàstki 
sta∏e zawiesiny zast´powa∏y cement w stosun-
ku 1:1 (7,5 lub 15 kg cementu). Wyniki badaƒ 
wskazujà, ˝e pozwoli∏o to na utrzymanie cech 
wytrzyma∏oÊciowych betonu. W przypadku mie-
szanek z CEM III obserwuje si´ nawet korzystny 
wp∏yw na wczesnà wytrzyma∏oÊç. Badania dodat-
kowe – oznaczanie nasiàkliwoÊci i wodoszczelnoÊci 
wykaza∏y, ˝e wp∏yw stosowania zawiesiny jest tu 
nieznaczny. 
Z dwuletniej praktyki przemys∏owej stosowania za-
wiesiny z recyklingu wynika, ˝e uzyskujemy sze-
reg dodatkowych korzyÊci, jak lepszà retencj´ 
wody w mieszance, ∏atwe zacieranie posadzek 
„na g∏adko”, mo˝liwoÊç produkcji podczas awa-
rii i wy∏àczeƒ wody wodociàgowej oraz oczywiÊcie 
efekt ekologiczny w postaci czystoÊci w zak∏adzie 
i jego najbli˝szym otoczeniu. 

mgr in˝. Ma∏gorzata Faleƒska
kierownik Zak∏adu Betonu IBDiM

mgr in˝. Piotr Jarszewski, MIRBUD
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Rys. 1. Zmiana konsystencji w czasie, beton z CEM I 32,5 R
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Rys. 2. Wytrzyma∏oÊç na Êciskanie betonu z cementem czy-
stoklinkierowym i hutniczym przy zastosowaniu wody czystej 
i zawiesiny z recyklingu o st´˝eniu 8%
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