
Nowoczesne materiały 
konstrukcyjne stosowane  

w budownictwie 
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CO OZNACZA „PRZYJAZNY  
DLA ŚRODOWISKA”? 

I. PYTANIE 



PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA 

Przyjazny dla środowiska (eco-friendly lub nature friendly) to 

synonimy stosowane w odniesieniu do produktów i działań 

powodujących minimalny wpływ na środowisko lub nie 

wywierających żadnego. Aby uświadomić konsumenta 

przyjazne dla środowiska produkty są często oznaczane 

znakami ekologicznymi. Jednakże, nie ma wspólnego 

międzynarodowego standardu w tym zakresie.  
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CZY BETON MOŻE BYĆ 
PRZYJAZNY ŚRODOWISKU? 

II. PYTANIE 

Powiedz: NIE! 
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OBECNIE, BETON 

MUSI BYĆ 

PRZYJAZNY ŚRODOWISKU  

I LUDZIOM 
Powiedz: TAK! 
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CO OZNACZA PRZYJAZNY 
LUDZIOM? 

II.2 PYTANIE 

Osoba, która Cię nie drażni 

Brak definicji 
 

może być Twoim przyjacielem 
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Sposobem na uniknięcie niszczącego wpływu na środowisko  
jest stosowanie CZYSTYCH TECHNOLOGII DLA BETONU 

Dobrze rozpoznane metody to: 

• Zmniejszenie zużycia wody do produkcji betonu poprzez wykorzystanie wody 
z recyklingu, 

• Stosowanie kruszywa odpadowego do produkcji nowych betonów, 

• Stosowanie materiałów odpadowych w produkcji cementu, 

• Stosowanie materiałów odpadowych jako paliwa w procesie produkcji 
cementu, 

• Zmniejszenie zawartości cementu portlandzkiego w betonie, 

• Zmiana stosowanych rodzajów cementów na takie, których produkcja 
wymaga mniejszej  ilości energii. 
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Oddziaływanie betonu na środowisko 

Nie jest  
toksyczny 

Produkcja 
nie 

powoduje 
odpadów 

Pod warunkiem przestrzegania określonych zasad!!! 

Daje 

możliwość 
wchłaniania 

odpadów 

Daje się 
powtórnie 

użyć w całości 

Daje się 
kształtować 
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 Produkcja betonu nie powoduje 
powstawania odpadów 
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 Beton daje możliwość wchłaniania odpadów (np. 
popioły, pył krzemionkowy, żużel), które nierozerwalnie 

wchodzą w strukturę stwardniałego materiału 
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 Beton w ograniczonym stopniu ulega procesom 
erozyjnym i wymywaniu (stabilny produkt) 
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Beton może być użyty powtórnie po rozbiórce 
konstrukcji (kruszywo z recyklingu) 
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Schemat recyklingu 
betonu  
z zastosowaniem 
ulepszania kruszyw 
wtórnych 
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Beton nie jest toksyczny, nie emituje żadnych 
gazów ani innych substancji podczas użytkowania 
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Beton może być formowany  na różne sposoby  
przez architektów i inżynierów 

Czy w ten sposób 
beton staje się 
przyjazny 
człowiekowi? 
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Na początku jest chaos..... 
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Beton dekoracyjny 

Beton architektoniczny 
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Beton i roślinność 
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CO OZNACZA 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ? 

III. PYTANIE 
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 ROZWÓJ  ZRÓWNOWAŻONY 

 Rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w 

którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być 

zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych 

pokoleń na ich zaspokojenie.  
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Ocena przemysłu budowlanego w odniesieniu do 
rozwoju zrównoważonego 

• Koszty  eksploatacji  
(LLC) – kryterium 
projektowe, 

• Trwałość 

• Niskie koszty 
utrzymania 

• Ochrona zasobów 
naturalnych (ograniczenie 
zużycia energii i materiałów), 

• Ochrona ekosystemów 
(ograniczenie emisji gazów i 
produkcji ciekłych i stałych 
odpadów) 

• Komfort życia i ochrona 
zdrowia (jakość wnętrz, 
funkcjonalność, 
estetyka) 

• Ochrona dóbr 
społecznych i 
kulturowych 

Ekonomia Środowisko Społeczeństwo 

Zrównoważone budownictwo 
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BUDOWNICTWO  ŚRODOWISKO  

Wznoszenie budowli: 
– zużycie: ok. 40% całkowitej energii 
– emisja:  35%  gazów cieplarnianych 
 
Przemysł budowlany zużywa rocznie: 
– 20 mld ton kruszywa 
– 1,5 mld ton cementu 
– 800 mln ton wody 

. 
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OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII  
I ZASOBÓW NATURALNYCH 

Główna idea zrównoważonego rozwoju  
w przemyśle budowlanym: 
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WARUNKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

 1.   Minimalizacja wytwarzania odpadów w trakcie 
wznoszenia budowli 

 2.   Oszczędzanie materiałów 
 3.   Oszczędzanie energii w procesie wznoszenia budowli 
 4.   Minimalizacja zużycia energii w trakcie eksploatacji 
 5.   Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska w trakcie 

eksploatacji  

 6.   Trwałe eksploatowanie obiektów. 
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ZASTOSOWANIE ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH 
DO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  

 



Mineralne i organiczne odpady przemysłowe,  
które mogą być wykorzystane  w procesach wytwarzania:  

• produktów i półproduktów przemysłu materiałów 
wiążących, 

• betonów, 

• kruszyw lekkich, 

• wyrobów ceramicznych, 

• wyrobów wapienno-piaskowych, 

• materiałów izolacyjnych, 
• szkła oraz materiałów szklanokrystalicznych. 



Podstawowe kierunki wykorzystania odpadów  
w przemyśle materiałów wiążących 

WAPNO 

CEMENT 

GIPS 

Paliwa zastępcze 

Desulfogips 

Intensyfikatory mielenia cementu 

Paliwa zastępcze 

Regulatory czasy wiązania 

Składniki cementu 

Składniki namiaru surowcowego 
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Alternatywne składniki dla klinkieru portlandzkiego 
Materiały naturalne 

Wapień 

Margiel 

Piasek 

Odpady przemysłowe 

Popiół lotny 

Żużel 

Materiały zastępcze 

= 
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Odpady: 
• opony samochodowe 

• tworzywa sztuczne 

• tekstylia 

• ścinki drzewne, trociny 

• papier, tektura 

• przeterminowane tłuszcze 

• przepracowane oleje i smary 

• paramazut 

• odpady porafineryjne 

• zużyte farby, szlamy lakiernicze i 
rozpuszczalniki 

• odwodnione osady ściekowe 
• materiały palne z rozbiórki 

złomowanych samochodów 
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CEMENT 

DODATKI 

DOMIESZKI 

WODA 

KRUSZYWO 

BETON 

drobnoziarniste  
składniki aktywne 

kruszywa  
z odpadów 
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Popioły lotne 

Popiół z paliw  
innych niż węgiel 

Kotły  
konwencjonalne  

WSPÓŁSPALANIE 



PALIWA STAŁE 

65–78% C 
Węgiel brunatny 

Torf 

Antracyt 

Węgiel kamienny 
78–92% C 

Koks 

Drewno 

Biomasa 

Paliwa zastępcze 
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konwencjonalne 
krzemionkowe 
popioły lotne  
z węgla  
kamiennego 

Odpady w produkcji betonu komórkowego 
popioły lotne  
z kotłów fluidalnych 

stalownicze żużle 
konwertorowe 
(nośnik CaO) 

desulfogips 
(nośnik CaSO4) 

mieszaniny 
popiołów lotnych  
i produktów 
odsiarczania 
met. półsuchą 
 

popioły lotne  
ze współspalania 

konwencjonalne 
wapniowe 
popioły lotne  
z węgla  
brunatnego 



substytuty  
naturalnego piasku  

kwarcowego 

Odpady w produkcji  
wyrobów wapienno-piaskowych 

konwencjonalne 
popioły lotne  

z węgla  
brunatnego 

zużyte masy  
formierskie  
i rdzeniowe 

nośniki wapna 
CaO 

Możliwości  
substytucji 

Rodzaj  
odpadów 

żużle  
wielkopiecowe 

 mączka  
wapienna chalcedonity 

popioły lotne  
z kotłów  

fluidalnych 
 



Odpady w produkcji szkła  

Stłuczka szklana 

 
1 tona stłuczki szklanej 

 

 

250 kg sody 
180 kg mączki wapiennej 

800 kg piasku kwarcowego 

włókna 
wełna szklana 

szkło piankowe 
grys 

– granulowany żużel  
wielkopiecowy (calumite) 

 
– granulowany żużel  

   pomiedziowy 
 

 – glinokrzemianowe 
    popioły lotne 

 
– pyły serpentynitowe 

 
– żużle ze spalarni śmieci 



UWAGI: 
Zagospodarowanie odpadów jest koniecznością cywilizacyjną. 

 

Przemysł materiałów budowlanych z racji charakteru  
swej produkcji powinien odegrać szczególną rolę  
w zagospodarowaniu różnego typu odpadów.  

 

Wykorzystanie odpadów w przemyśle materiałów budowlanych 
nie może:  
– obniżać jakości wytwarzanych produktów,  
– być niebezpieczne dla pracowników i środowiska 
  naturalnego, 
– spowodować zagrożeń dla użytkowników tak wytworzonych 
  produktów. 
Powinno być opłacalne ekonomicznie.  

 

Wprowadzenie każdego nowego rodzaju odpadów do ciągu 
technologicznego powinno być poprzedzone rzetelnymi 
badaniami. 
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BETONY PRZYSZŁOŚCI 
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CZY BETON MA PRZYSZŁOŚĆ? 

IV. PYTANIE 
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Produkcja betonu (million m3) od 1930 do 2010 

               produkcja światowa;                  produkcja w USA 
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ROZWÓJ TECHNOLOGII BETONU 

Obecnie, beton jest najczęściej używanym (ok. 6 mld 

m3/rok) spośród materiałów wytwarzanych przez 
człowieka i drugim, po wodzie, spośród wszystkich 
zużywanych materiałów. Postęp w inżynierii materiałowej 
poprzedza rozwój konstrukcji inżynierskich.  
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JAKA BĘDZIE PRZYSZŁOŚĆ 
BETONU? 

 V. PYTANIE 
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Beton samoczyszczący 
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Self-Compacting Concrete = SCC 

Technologia XX wieku 

Self-Cleaning Concrete = SCC 

Technologia XXI wieku 



Rozwój technologii 

REWOLUCJA 

PRZEMYSŁOWA 

REWOLUCJA 

INFO 

REWOLUCJA 

NANO 

XVIII/XIX 1970/2020 2020/2070 
2007 

• fulereny 
• nanorurki 
• kropki kwantowe 
• spintronika 

Wojciech Łużny: „O magicznym słowie NANO, czyli jak rodzi się największa nauka XXI wieku” 

2020 

2070 
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Nano - przedrostek jednostki miary  
oznaczający mnożnik 10-9 
 

 1nm = 10-9 m 

                       10-9                      10-9  



Beton samoczyszczący 

 
 

Nanodyspersyjny 

dwutlenek tytanu  

TiO2 

 

Utlenianie 
fotokatalityczne 

 
Superhydrofilowość 

Jak działa? Co zawiera? 
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Nanometryczny dwutlenek tytanu 



UV 

 

UV 

 
H2O NOx 

OH• 

HNO3 

H2O 

OH• 

CO2  
H2O 

ZANIECZYSZCZENIA  
ORGANICZNE 

DWUTLENEK 

TYTANU 
DWUTLENEK 

TYTANU 

BETON 

 
NEUTRALIZACJA 

KWASU  AZOTOWEGO 

 

Dezintegracja zanieczyszczeń organicznych i neutralizacja NOx 



Dezintegracja zanieczyszczeń na powierzchni porowatej 

Przed  

zabrudzeniem 

Po  

naświetleniu  
UV 

Po  

zabrudzeniu 



•  zwiększenie trwałości kolorystyki 
 
•  samooczyszczanie powierzchni betonu 
 
•  ograniczenie koncentracji zanieczyszczeń organicznych na powierzchni 
betonu 
 
•  redukcja NOx w powietrzu pozostającym  w kontakcie z powierzchnią 
betonu 
 
•  zapewnienie pożądanej atmosfery  we wnętrzach budynków  
 

Beton samoczyszczący  

Korzyści wynikające z zastosowania 
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Kościół Dives in Misericordia 
Tor Tre Teste - Rome 

Richard Meier 
20. 10. 2003 



Składnik 
Zawartość 

[kg/m3] 

Cement biały z TiO2 380 

Metakaolin biały 38,7 

Kruszywo - marmur dmax= 
20mm 1850 

Domieszki  10,5 

Woda 160 

Beton samoczyszczący wysokowartościowy 

Czas 
Wytrzymałość na 

ściskanie  
[MPa] 

24 h 35,0 

30 h 41,0 

2 dni 47,7 

3 dni 58,2 

7 dni 69,8 

28 dni 86,2 

90 dni 89,8 
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 Beton przepuszczający światło 
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Light Transmitting Concrete 

1879 

żarówka 

Th. A. Edison 

2001 

beton 
zawierający 
światłowody 

  A. Losonczi 

Główna idea: zamienić beton – „ciężki i monolityczny” materiał 
konstrukcyjny w coś „bardzie eterycznego”. 

1960s 

światłowody 
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LiTraCon – Light Transmitting Concrete 

Tysiące włókien tworzą matrycę ułożone 
równolegle pomiędzy przeciwległymi 
powierzchniami każdego bloku betonowego. 

27 letni węgierski 
architekt Aron Losonczi 
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Właściwości 
 

 

Drobnoziarnisty beton z 
włóknami światłowodowymi 

• Zawartość włókien 3-5%  obj., 

• Gęstość 2400 kg/m3, 

• Wytrzymałość na ściskanie 32 – 49 
MPa, 

• Kształt: blok 30x60 cm, 

      grubość: 2  300cm, 

• Kolor: odcienie szarości 
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cienka warstwa betonu 

warstwa włókien 

LiTraCon 

cienka warstwa betonu 

warstwa włókien 

cienka warstwa betonu 
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Korzyści stosowania LiTraCon 
• Światło może przenikać przez beton do 20 m, 
• Więcej naturalnego światła we wnętrzach budynków, 
• Znaczący spadek zużycia energii do oświetlania wnętrz 

budynków,  

• Ludzi wystawienie na oddziaływanie słońca generalnie są 
szczęśliwsi i pracują bardziej efektywnie.  
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BETON 

KTÓRY MATERIAŁ JEST NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANY  
SPOŚRÓD PRODUKOWANYCH PRZEZ LUDZI? 

PODSUMOWANIE 
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Beton musi być przyjazny  
dla środowiska. 

CZY BETON MOŻE BYĆ  
PRZYJAZNY ŚRODOWISKU? 

PODSUMOWANIE 
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• Beton nie przyczynia się do powstawania 
odpadów, 

• Nie jest toksyczny, 
• Do jego produkcji można wykorzystać odpady, 
• Może być ponownie użyty po zakończeniu 

eksploatacji obiektu. 

DLACZEGO BETON MOŻE BYĆ UZNANY  
ZA PRODUKT EKOLOGICZNY? 

PODSUMOWANIE 
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Ograniczenie zużycia energii  
i zasobów naturalnych. 

JAKA JEST GŁÓWNA IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO  
ROZWOJU W PRZEMYŚLE BUDOWLANYM? 

PODSUMOWANIE 
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Odpowiedz........ 

CZY BETON MOŻE BYĆ PRZYJAZNY  
CZŁOWIEKOWI? 

PODSUMOWANIE 
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Prawdopodobne zmiany w procesie 

wytwarzania betonu – I 

Zwiększenie odporności betonu/trwałości konstrukcji 

Zwiększenie recyklingu wody w wytwórniach betonu 

Zwiększenie recyklingu materiałów z rozbiórki konstrukcji 

Ograniczenie jednostkowego zużycia cementu/klinkieru 

Wzrost zużycia odpadów – dodatki aktywne/paliwa 
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Prawdopodobne zmiany w procesie 

wytwarzania betonu – II 

Wzrost udziału SCC w całkowitej masie betonów 

Szersze znaczenie nanotechnologii 

Wykorzystanie energii słonecznej jako źródła ciepła 

Poszukiwanie alternatywy dla wapieni 
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Podsumowanie – Kierunki badań układu:  
człowiek – środowisko  
– konstrukcja z betonu 

Odzysk – powtórne użycie  recykling 

Modernizacja/rewitalizacja 

Utrzymanie, konserwacja obiektów 

Trwałość budowli 

Racjonalizacja gospodarowania materią (energia i masa)  

Metody pomiaru, obliczeń, oceny 



Implementacja idei 
zrównoważonego rozwoju  

– wybrany przykład 
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Obiekty budowlane jako symbole postępu 
cywilizacyjnego 

Valencia, Hiszpania 
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Doha, Katar 

Obiekty budowlane jako symbole postępu 
cywilizacyjnego 
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HONG KONG 

Mega domy 
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Mega domy 

MADRID TOURS AILLAUD - PARIS 
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Widok z okna 

Pekin, Chiny 

Shanghai, Chiny 
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75 

Małe domki jako odpowiedź 
na mega domy? 
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MAŁE DOMY 

Powierzchnia do 46 m2 
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CO TO JEST TINY HOUSE 
MOVEMENT? 

? 
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Idea małych domków 

tiny house movement,  
small house movement 

To definicja trendu 

architektonicznego i społecznego, 
propagującego proste życie  

w małych domkach.  
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Idea małych domków 

• Powierzchnia typowego domu jednorodzinnego 
  1978 – 165 m2 

  2007 – 230 m2      
   2013 – 247 m2 

• Powierzchnia tiny house < 37 m2 

 

• Powierzchnia małego domu small house od 37 do 93 m2 
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Typowy… 
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Nowoczesny…. 

Obraca się wraz z ruchem słońca  
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Marzenie z dzieciństwa…. 
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Hobbicia norka   
by Simon Dale 
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INTERESUJĄCE ROZWIĄZANIA 
MATERIAŁOWE 
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Mini dom z konopi 

Hempcrete (konopie, wapno i woda)  
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Podobny do bunkra dom na granicy USA - Meksyk 

LavaCrete (lawa, skały wulkaniczne, cement, woda) 
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Eco-dom  
z butelek PET  
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Małe domy 

Efektywne  
wykorzystanie  
energii  

Małe koszty 
wykonania  

Stosowanie 

materiałów 
odpadowych 

Główna idea: 

Low impact 

Niskie koszty 

utrzymania    

i podatki 
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Bariery? 

Presja społeczna: 
większe – lepsze 
więcej rzeczy 

Koszt terenu 
pod 
zabudowę 

Środki 
pieniężne – 

problem z 

pożyczką 

Strach przed 

całkowitą 
zmianą stylu 
życia 

Brak 

rozwiązań 
prawnych 
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KTÓRY DOM WOLISZ? 

? 



Quo vadis? 
Wybrane nowe idee i trendy  

w budownictwie 



• Luksusowy dom otulony  falistą aluminiową skórą, 
• Transparentne drewno, 

• ConFlexPave – beton, który daje się wyginać, 
• Recykling odpadów z przygotowania kawy poprzez 

zastosowanie w drogownictwie, 

• Obiekty betonowe drukowane w 3D. 
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JAKI JEST TWÓJ POMYSŁ NA BETON 
ALBO INNY MATERIAŁ BUDOWLANY 

PRZYSZŁOŚCI? 

? 



Źródła 

http://www.gizmag.com/tag/sustainable-design/ 

http://www.gizmag.com/tag/micro-housing/ 

http://www.gizmag.com/tag/tiny-footprint/ 

http://www.gizmag.com/tag/building%2Band%2Bconstruction/ 

http://www.gizmag.com/tag/concrete/ 

http://www.gizmag.com/mexicos-recycled-concrete-tube-hotel/19142/ 

http://www.gizmag.com/exposed-concrete-speakers/19190/  

https ://www.google.pl/#q=tiny+houses 

http://www.pekabex.pl 

www.l itracon.hu 

https ://www.flickr.com 

www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2006/_158/05_01_158.html  

http://www.greendiary.com 

www.betontks.cz 

http://paddyengineering.blogspot.com/2015/01/recycling-of-waste-concrete.html 

http://www.history.com/topics/hoover-dam 

https://newatlas.com/apis-cor-3d-printed-tiny-house/48231/  

https://newatlas.com/3d-printed-concrete-bridge/51796/ 

https://newatlas.com/custom-3d-printer-concrete-castle/33577/ 

Author’s photos and micrographs 

 

 

 

 

http://www.gizmag.com/tag/sustainable-design/
http://www.gizmag.com/tag/sustainable-design/
http://www.gizmag.com/tag/sustainable-design/
http://www.gizmag.com/tag/micro-housing/
http://www.gizmag.com/tag/micro-housing/
http://www.gizmag.com/tag/micro-housing/
http://www.gizmag.com/tag/tiny-footprint/
http://www.gizmag.com/tag/tiny-footprint/
http://www.gizmag.com/tag/tiny-footprint/
http://www.gizmag.com/tag/building+and+construction/
http://www.gizmag.com/tag/concrete/
http://www.gizmag.com/mexicos-recycled-concrete-tube-hotel/19142/
http://www.gizmag.com/mexicos-recycled-concrete-tube-hotel/19142/
http://www.gizmag.com/mexicos-recycled-concrete-tube-hotel/19142/
http://www.gizmag.com/mexicos-recycled-concrete-tube-hotel/19142/
http://www.gizmag.com/mexicos-recycled-concrete-tube-hotel/19142/
http://www.gizmag.com/mexicos-recycled-concrete-tube-hotel/19142/
http://www.gizmag.com/mexicos-recycled-concrete-tube-hotel/19142/
http://www.gizmag.com/mexicos-recycled-concrete-tube-hotel/19142/
http://www.gizmag.com/mexicos-recycled-concrete-tube-hotel/19142/
http://www.gizmag.com/exposed-concrete-speakers/19190/
http://www.gizmag.com/exposed-concrete-speakers/19190/
http://www.gizmag.com/exposed-concrete-speakers/19190/
http://www.gizmag.com/exposed-concrete-speakers/19190/
http://www.gizmag.com/exposed-concrete-speakers/19190/
https://www.google.pl/
http://www.pekabex.pl/
http://www.litracon.hu/
https://www.flickr.com/
http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2006/_158/05_01_158.html
http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2006/_158/05_01_158.html
http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2006/_158/05_01_158.html
http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2006/_158/05_01_158.html
http://www.greendiary.com/
http://www.betontks.cz/
http://paddyengineering.blogspot.com/2015/01/recycling-of-waste-concrete.html
http://paddyengineering.blogspot.com/2015/01/recycling-of-waste-concrete.html
http://paddyengineering.blogspot.com/2015/01/recycling-of-waste-concrete.html
http://paddyengineering.blogspot.com/2015/01/recycling-of-waste-concrete.html
http://paddyengineering.blogspot.com/2015/01/recycling-of-waste-concrete.html
http://paddyengineering.blogspot.com/2015/01/recycling-of-waste-concrete.html
http://paddyengineering.blogspot.com/2015/01/recycling-of-waste-concrete.html
http://www.history.com/topics/hoover-dam
http://www.history.com/topics/hoover-dam
http://www.history.com/topics/hoover-dam
https://newatlas.com/3d-printed-concrete-bridge/51796/
https://newatlas.com/3d-printed-concrete-bridge/51796/
https://newatlas.com/3d-printed-concrete-bridge/51796/
https://newatlas.com/3d-printed-concrete-bridge/51796/
https://newatlas.com/3d-printed-concrete-bridge/51796/
https://newatlas.com/3d-printed-concrete-bridge/51796/
https://newatlas.com/3d-printed-concrete-bridge/51796/


95 

Dziękuję za uwagę 

• Marta Kosior-Kazberuk 

• Politechnika Białostocka 


