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… to też beton … 



„Składniki dobrego i złego betonu są 

dokładnie takie same, a jedynie 

umiejętności, poparte zrozumieniem 

wykonywanych czynności 

i zachodzących procesów, 

są odpowiedzialne za różnice”  

– A. M. Neville 



„Dobry beton” 

• dla producenta betonu towarowego – to mieszanka 
betonowa wykonana z najtańszych składników a 
sprzedana z jak największym zyskiem,  

• dla dostawcy chemii budowlanej – to beton z dużą ilością 
domieszek, 

• dla robotnika wbudowującego mieszankę betonową – to 
tworzywo dające się łatwo ułożyć w szalunku i nie 
wymagające wysiłku przy zagęszczaniu (najlepiej – 
samozagęszczalna mieszanka), 

• dla konstruktora – tworzywo osiągające projektowane i 
założone w obliczeniach parametry, 

• dla architekta – beton o powierzchni, dla której 
zdefiniowano wymagania odnośnie wyglądu 

• w hydrotechnice – beton szczelny, 

• w drogownictwie, mostownictwie – beton trwały 



BETON - normy 

 Beton jako materiał konstrukcyjny 
powszechnie stosowany w budownictwie 
jest objęty normą: 

• PN-EN 206-1 „Beton. Część 1: 
wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność” oraz 

• PN-B-06265: „Krajowe uzupełnienia PN-
EN 206-1” 



BETON – normy c.d. 

• PN-EN 12350 – „Badania mieszanki betonowej” 

• PN-EN 12390 – „Badania betonu” 

• PN-EN 12504 – „Badania betonu w konstrukcjach 

 

 Normy  związane 

• PN-B-03264:2002   „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie” 

• PN-S-10040 „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Wymagania i badania” 

• PN-91/S-10042 „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Projektowanie” 

• PN-EN 1542:2000 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych – Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie” 



Badania mieszanki betonowej 

• PN-EN 12350-1  „Badania mieszanki betonowej – 
Pobieranie próbek” 

• PN-EN 12350-2  „Badania mieszanki betonowej – 
Badanie konsystencji metodą opadu stożka” 

• PN-EN 12350-3  „Badania mieszanki betonowej – 
Badanie konsystencji metodą Ve-Be” 

• PN-EN 12350-4  „Badania mieszanki betonowej – 
Badanie konsystencji metodą stopnia zagęszczalności” 

• PN-EN 12350-5  „Badania mieszanki betonowej – 
Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego” 

• PN-EN 12350-6  „Badania mieszanki betonowej – 
Gęstość” 

• PN-EN 12350-7  „Badania mieszanki betonowej – 
Badania zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe” 



Badania betonu stwardniałego 

• PN-EN 12390-1  „Badania betonu – Kształt, wymiary i inne 
wymagania dotyczące próbek do badania i form 

• PN-EN 12390-2  „Badania betonu – Wykonywanie i pielęgnacja 
próbek do badań wytrzymałościowych” 

• PN-EN 12390-3  „Badania betonu – Wytrzymałość na ściskanie 
próbek do badania” 

• PN-EN 12390-4  „Badania betonu – Wytrzymałość na ściskanie - 
Specyfikacja  maszyn wytrzymałościowych” 

• PN-EN 12390-5  „Badania betonu – Wytrzymałość na zginanie 
próbek do badania 

• PN-EN 12390-6  „Badania betonu – Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu próbek do badania”  

• PN-EN 12390-7  „Badania betonu – Gęstość betonu 

• PN-EN 12390-8  „Badania betonu – Głębokość penetracji wody 
pod ciśnieniem” 



Badania betonu w konstrukcji 

• PN-EN 12504-Część 1   

 „Badania betonu w konstrukcjach – Odwierty rdzeniowe. 

Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie” 
 

• PN-EN 12504-Część 2    

 „Badania betonu w konstrukcjach– Badania nieniszczące. 

Oznaczanie liczby odbicia” 



BETON - definicja 

 Beton: 

 materiał powstały ze zmieszania cementu, 
wody, kruszywa drobnego, kruszywa grubego, 
oraz ewentualnych domieszek i dodatków, 

 który uzyskuje swoje właściwości w wyniku 
hydratacji cementu 



Beton - materiał 

powszechnie stosowany w budownictwie 

• jako materiał budowlany beton wymaga niewielu zabiegów 

konserwacyjnych w okresie swojego użytkowania i nie musi być w 

tym okresie wymieniany, co minimalizuje jego wpływ na 

środowisko; 

• jest materiałem ekologicznym. Beton i jego składniki mogą w 

sposób ekonomiczny podlegać kilkukrotnemu recyklingowi; 

• beton stwarza szerokie i niespotykane w przypadku innych 

materiałów budowlanych możliwości dostosowywania jego 

właściwości do warunków jego wykonywania i użytkowania; 

• beton jest przyjaznym materiałem zarówno dla architekta, jak i 

konstruktora. Pozwala w sposób efektywny łączyć formę i funkcję 

obiektu z konstrukcją i technologią wykonania; 

• beton to konkurencyjne tworzywo konstrukcyjne w stosunku do 

innych materiałów budowlanych. 



Podstawowe pojęcia 

• beton zwykły 
 beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale 

nie przekraczającej 2600 kg/m3 
 

• beton lekki 
 beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niż 800 kg/m3 

i nie większej niż 2000 kg/m3. Beton ten jest produkowany z 
zastosowaniem wyłącznie lub częściowo kruszywa lekkiego 

 

• beton ciężki 
 beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2600 kg/m3  
 

• beton wysokiej wytrzymałości 
 beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C50/60 - w 

przypadkach betonu zwykłego lub betonu ciężkiego a także 
beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż LC50/55 - 
w przypadku betonu lekkiego 



Podstawowe pojęcia 

• beton projektowany 

 beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe 

cechy są podane producentowi, odpowiedzialnemu za 

dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi 

właściwościami i dodatkowymi cechami 

 

• beton recepturowy 

 beton, którego skład i składniki, jakie powinny być 

użyte, są podane producentowi odpowiedzialnemu za 

dostarczenie betonu o tak określonym składzie 

 

• normowy beton recepturowy 

 beton recepturowy, którego skład jest podany w normie 

przyjętej w kraju stosowania betonu 



podstawowe założenie 

normy PN-EN 206-1 

• norma PN-EN 206-1 wprowadziła nowe 

podejście do projektowania składu i produkcji 

betonu oraz oceny jego parametrów 

technicznych 

• nadrzędnym celem spełnienia wymagań 

zawartych w normie PN-EN 206-1 jest 

TRWAŁOŚĆ BETONU pracującego w 

określonych warunkach środowiskowych, tzw. 

klasach ekspozycji 



klasy ekspozycji 



ZAGROŻENIE  KOROZYJE 

• karbonatyzacja otuliny 

zbrojenia 

• jony chlorkowe 

• jony siarczanowe 



Wymagania odnośnie składu betonu w zależności od 

klas ekspozycji środowiska eksploatacji 

Typ 

zagrożenia 

wskutek 

agresji 

zewnętrznej 

Klasa 

ekspozycji 
Opis środowiska 

Przykład przyporządkowania do danej 

klasy 

Min. 

zawartość 

cementu 

[kg/m3] 

Max. 

stosunek 

w/c 

Min. klasa 

wytrz. na 

ściskanie 

[N/mm2] 

Wymagane 

napowie-

trzanie [%] 

Brak 

agresji 
XO 

-dla betonów 

niezbrojonych wszystkie 

klasy ekspozycji oprócz 

XF, XA oraz obciążeń 

ścierających; 

- dla betonów zbrojonych: 

środowisko bardzo suche 

 

 

Elementy betonowe wewnątrz budynków o 

małej wilgotności powietrza 
--- 

 

--- 

 
C 12/15 --- 

Karbona- 

tyzacja 

XC1 
 

Suche 

Elementy betonowe wewnątrz budynków o 

normalnej wilgotności powietrza  
260 0,65 C 20/25 

--- 

 

XC2 
 

Przeważnie mokre 

 

- części konstrukcji hydrotechnicznych; 

- większość fundamentów 280 0,60 C 25/30 
--- 

 

XC3 

Umiarkowanie wilgotne -elementy betonowe wewnątrz budynków 

o podwyższonej wilgotności powietrza; 

- zewnętrzne elementy betonowe 

osłonięte przed deszczem; 

280 0,55 

 

C 30/37 

 

--- 

 

XC4 

 

Cyklicznie: suche - mokre 

 

 

Elementy narażone na kontakt z wodą, 

spoza klasy ekspozycji XC2 300 0,50 

 

C 30/37 

 

--- 

 



Wymagania odnośnie składu betonu w zależności od 

klas ekspozycji środowiska eksploatacji (2) 

Typ 

zagrożenia 

wskutek 

agresji 

zewnętrznej 

Klasa 

ekspozycji 
Opis środowiska 

Przykład przyporządkowania do 

danej klasy 

Min. 

zawartość 

cementu 

[kg/m3] 

Max. 

stosunek 

w/c 

Min. 

klasa 

wytrz. na 

ściskanie 

[N/mm2] 

Wymagane 

napowietrzanie 

[%] 

Korozja 

chlorkowa w 

strefie 

śródlądowej 

XD1 
 

Umiarkowanie wilgotne 

Elementy betonowe narażone na 

działanie mgły chlorkowej 300 0,55 C30/37 
--- 

 

XD2 

 

 

Przeważnie mokre 

- betonowe elementy basenów 

kąpielowych; 

- betonowe elementy zbiorników 

przemysłowych, gromadzących 

roztwory chlorków; 

300 0,55 C30/37 
--- 

 

XD3 
 

Cyklicznie: suche - mokre 

Części mostów, nawierzchnie 

betonowe dróg i parkingów 320 0,45 C35/45 
--- 

 

Korozja 

chlorkowa w 

strefie 

nadmorskiej 

 

XS1 

 

Owiew zasolonego 

powietrza, co najwyżej 

wilgotnego 

Elementy zewnętrzne w pobliżu 

wybrzeża 

 
300 0,50 C30/37 --- 

XS2 

 

 

Środowisko podwodne 

Zatopione części konstrukcji 

morskich 320 0,45 C35/45 --- 

XS3 

 

Cyklicznie: mokre - wilgotne 

 

Strefy obryzgu i obmywania 

konstrukcji morskich (w efekcie 

falowania morza) 

340 0,45 C35/45 --- 



Wymagania odnośnie składu betonu w zależności od klas 

ekspozycji środowiska eksploatacji (3) 

Typ 

zagrożenia 

wskutek 

agresji 

zewnętrznej 

Klasa 

ekspozycji 
Opis środowiska 

Przykład przyporządkowania do danej 

klasy 

Min. 

zawartość 

cementu 

[kg/m3] 

Max. 

stosunek 

w/c 

Min. klasa 

wytrz. na 

ściskanie 

[N/mm2] 

Wymagane 

napowietrzanie 

[%] 

Agresja 

spowodowana 

zamrażaniem i 

rozmrażaniem 

XF1 

Nawilżanie umiarkowane, 

brak ingerencji środków 

odladzających 

Pionowe odsłonięcia elementów 

betonowych, narażone na działanie 

deszczu i mrozu 
300 0,55 C 30/37 --- 

XF2 

Nawilżanie umiarkowane, 

łącznie z oddziaływaniem 

środków odladzających 

Pionowe odsłonięcia elementów 

betonowych, narażone na działanie 

deszczu i mrozu oraz zraszane środkami 

odladzającymi 

300 0,55 C 25/30 4,0 

XF3 

Nawilżanie wysokie, brak 

ingerencji środków 

odladzających 

Poziome powierzchnie elementów 

betonowych, wystawione na działanie 

wody i mrozu 
320 0,50 

C 30/37 

 
4,0 

XF4 

 

Nawilżanie wysokie, 

łącznie z oddziaływaniem 

środków odladzających 

- betonowe nawierzchnie dróg i mostów 

odladzane środkami chemicznymi; 

- elementy betonowe w strefie 

oddziaływania mrozu oraz zraszanie 

środkami odladzającymi; 

- budowle morskie w strefie zamarzania. 

340 0,45 C 30/37 4,0 

Agresja 

chemiczna 

XA1 Słabo agresywne 300 0,55 C 30/37 --- 

XA2 Średnio agresywne  320 0,50 C 30/37 --- 

XA3 Silnie agresywne 360 0,45 C 35/45 --- 



Przykład klas ekspozycji betonu 

dla obiektu mostowego i drogowego 



Klasy wytrzymałości betonu na ściskanie 



Klasy wytrzymałości betonu na ściskanie (2) 



Właściwości mieszanki betonowej 

• reologiczne właściwości mieszanki betonowej 

ocenia się w technologii betonu urabialnością, 

konsystencją i zdolnością do ścisłego 

zagęszczania się mieszanki 

• urabialność mieszanki betonowej to jej 

podatność do dokładnego wypełnienia form i 

szalunków przy jednoczesnym zachowaniu 

jednorodności i bez pozostania w niej więcej 

niż 2% pustek 

• konsystencja z kolei to stopień ciekłości 

mieszanki betonowej 



Klasy i metody 

normowego pomiaru konsystencji 

 

Symbol klasy 

konsystencji 

 

 

Metoda pomiarowa 

 

Przedział normowych 

klas konsystencji 

 

Zakres mierzonej 

wartości 

 

S 

 

metoda opadu 

stożka 

 

S1 do S5 

 

10 do 220 [mm] 

 

V 
 

metoda Vebe 

 

V0 do V4 

 

31 do 3 [sek.] 

 

C 

 

metoda stopnia 

zagęszczalności 

 

C0 do C3 

 

1,46 – 1,04 [-] 

 

F 

 

metoda stolika 

rozpływowego 

 

F1 do F6 
 

340 - 630 [mm] 



Wymagania stawiane składnikom betonu 

 Rodzaj i klasę cementu należy dobierać biorąc pod 

uwagę: 

• realizację robót 

• przeznaczenie betonu 

• warunki pielęgnacji (np. obróbka cieplna) 

• wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepła hydratacji) 

• warunki środowiska, na które będzie narażona 

konstrukcja 

• potencjalną reaktywność kruszywa z alkaliami 

zawartymi w składnikach 



Wymagania stawiane składnikom betonu 

 Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i właściwości 

należy dobrać biorąc pod uwagę: 

• realizację robót, 

• przeznaczenie betonu, 

• warunki środowiska, 

• wszelkie wymagania wobec odsłoniętego kruszywa. 

• maksymalny wymiar ziaren kruszywa należy dobrać 

uwzględniając otulinę zbrojenia oraz minimalną 

szerokość przekroju 



Wymagania stawiane składnikom betonu 

 Stosując domieszki chemiczne należy kierować się poniższymi 
zasadami: 

• całkowita ilość domieszek nie powinna przekraczać 
dopuszczalnej ilości zalecanej przez producenta oraz nie 
powinna być większa niż 50 g/kg cementu, chyba, że znany 
jest wpływ większego dozowania na właściwości i trwałość 
betonu 

• stosowanie domieszek w ilościach mniejszych niż 2 g/kg 
cementu dopuszcza się wyłącznie w przypadku wcześniejszego 
ich wymieszania z częścią wody zarobowej 

• jeżeli całkowita ilość domieszek płynnych przekracza 3 l/m3 
mieszanki betonowej wodę w nich zawartą należy uwzględnić 
przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego (w/c) 

• w przypadku stosowania więcej niż jednej domieszki należy 
sprawdzić ich zgodność i kompatybilność 



DOMIESZKI - definicja 

• Domieszki to produkty chemiczne 

(organiczne lub nieorganiczne), 

dodawane do mieszanki betonowej w 

ilości nie większej niż 5% w stosunku do 

masy cementu, w celu uzyskania 

określonej modyfikacji właściwości 

betonu 



DOMIESZKI do BETONU 

• Domieszki są przedmiotem normy PN-EN 

934 Domieszki do betonu, zaprawy i 

zaczynu. 

• Klasyfikacja domieszek podana jest w PN-

EN 934-2 Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, 

znakowanie i etykietowanie. 



Rodzaje domieszek do betonu 

• redukujące ilość wody (uplastyczniające), 

• znacznie redukujące ilość wody 
(upłynniające), 

• napowietrzające, 

• przyspieszające wiązanie, 

• opóźniające wiązanie, 

• uszczelniające, 

• kompleksowe (wpływające na kilka 
właściwości mieszanki lub stwardniałego 
betonu). 

 



ROZWÓJ DOMIESZEK 

REDUKUJĄCYCH ILOŚĆ WODY 

Rok Baza chemiczna Redukcja 
ilości wody 

1932 naftaleny 15-25 [%] 

1939 lignosulfoniany 5-15 [%] 

1960 melaminy 5-25 [%] 

1993 akrylany 20-30 [%] 

1997 eter polikarboksylowy 25-40 [%] 
 

 



Reduktory wody – 

plastyfikatory, upłynniacze 

wskaźnik w/c  
• wzrost wytrzymałości wczesnej i 

końcowej 

• zmniejszenie skurczu 

• wzrost trwałości – obniżenie 
nasiąkliwości, poprawa 
mrozoodporności, zmniejszenie 
karbonatyzacji 



Wzór Bolomey’a 

Rodzaj kruszywa Dla 

C/W 

a A Wytrzymałość cementu [MPa] 

25 35 40 45 55 

Naturalne <2,5 

2,5 

0,5 

-0,5 

A1 

A2 

14 

9,5 

20 

13 

21 

14 

 22 

14,5 

23 

15 

Łamane <2,5 

2,5 

0,5 

-0,5 

A1 

A2 

15,5 

10,5 

20 

13,5 

22 

14,5 

24 

16 

26 

17,5 









 a

W

C
AR

gdzie : 

R – wytrzymałość normowa na ściskanie, badana po 28 dniach dojrzewania 

C/W – współczynnik cementowo-wodny równy masowemu stosunkowi ilości cementu do wody w 

mieszance betonowej 

A – współczynnik zależny od wytrzymałości cementu i rodzaju kruszywa  



Wpływ w/c 

na wytrzymałość i przepuszczalność 



Wpływ w/c na skurcz betonu 



ZASADY DZIAŁANIA PLASTYFIKATORÓW 

I UPŁYNNIACZY 

 ZACZYN CEMENTOWY BEZ 
DODATKU PLASTYFIKATORA 

 

• ziarna cementu 
naładowane 
różnoimiennymi ładunkami 

• tendencja do „sklejania 
się” cząstek cementu 

• utrudnienie zwilżania 
wodą, niepełna hydratacja 



ZASADY DZIAŁANIA PLASTYFIKATORÓW 

I UPŁYNNIACZY 

Zaczyn cementowy z 
dodatkiem plastyfikatorów 
na bazie lignosulfonianów, 

melamin, naftalenów 

 

• ładowanie ujemnymi 
ładunkami powierzchni 
ziaren cementu 

• odpychanie 
elektrostatyczne 

• stopniowe zanikanie efektu 
odpychania 



Rozpływ mieszanki betonowej B25 w funkcji czasu 
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Wytrzymałość na ściskanie betonu  

z różnymi domieszkami 
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ZASADY DZIAŁANIA PLASTYFIKATORÓW 

I UPŁYNNIACZY 

Zaczyn cementowy z 
dodatkiem upłynniaczy na 
bazie akrylanów lub eteru 

polikarboksylowego 

 

• łańcuch główny 
upłynniaczy jest 
naładowany ujemnie 
(odpychanie 
elektrostatyczne) 

• łańcuchy boczne o 
charakterze obojętnym 
skierowane na zewnątrz 
(efekt steryczny) 

• silny i długotrwały efekt 
upłynnienia 



• silne reduktory wody 

• dozowanie: 0,50 – 2,00 % w stosunku 
do masy cementu 

Przeznaczenie: 

• beton towarowy 

• prefabrykacja 

• beton wysokowartościowy 

• betony specjalne 

• SCC 

UPŁYNNIACZE NA BAZIE 

POLIKARBOKSYLANÓW 



Rozpływ mieszanki betonowej C 20/25 w funkcji 

czasu 
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Wytrzymałość na ściskanie betonu klasy C 20/25 

w funkcji rodzaju cementu i domieszki 
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Wytrzymałość na ściskanie betonu klasy C 35/45 

w funkcji rodzaju cementu i domieszki 
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Wytrzymałość na ściskanie betonów 

z upłynniaczami DYNAMON - prefabrykacja 
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BETONY SAMOZAGĘSZCZLNE 

• w/c < 0,50 

• klasa wytrzymałościowa > C 40/50 

• podwyższona zawartość cząstek drobnych 

poniżej 0,125 mm 

• brak segregacji, jednorodność 

• bardzo dobra urabialność - długotrwały efekt 

upłynnienia, wysoka ciekłość 

• własności samozagęszczające 

• zdolność do wyprowadzenia powietrza z 

mieszanki betonowej 



Pomiar konsystencji 

mieszanki betonowej SCC 



Pomiar konsystencji 

mieszanki betonowej SCC 



Rozpływ mieszanki betonowej  SCC w funkcji czasu 

mierzony na stoliku bez wstrząsów 
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Viscofluid SCC/10 = 1,0%

w/c = 0,48



Wytrzymałość na ściskanie betonu SCC 

w funkcji rodzaju cementu i domieszki 
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CEL STOSOWANIA OPÓŹNIACZY 

• opóźnienie reakcji hydratacji na czas transportu 
(wydłużenie czasu przerobu mieszanki betonowej), 

• w budowlach masywnych - przesunięcie piku 
temperaturowego na krzywej wydzielania ciepła na 
najcieplejszą porę dnia, w celu zminimalizowania 
różnicy temperatury między blokiem betonowym a 
otoczeniem (gdy T > 20 oC to istnieje 
niebezpieczeństwo pojawienia się rys 
temperaturowych), 

• w gorące dni - spowolnienie reakcji hydratacji (wysoka 
temperatura powoduje bowiem przyspieszenie 
narastania wytrzymałości betonu ale kosztem 
osiągnięcia niższego pułapu wytrzymałości 28-mio 
dniowej). 



EFEKT OPÓŹNIENIA 

PRZY RÓŻNEJ TEMPERATURZE 

10° C      0,4 %  10 godz.  

20 °C      0,4 %  7 godz. 

30 °C      0,4 %  5 godz. 

Opóźniacz spowalnia reakcję cementu z wodą 

przez co wydzielanie ciepła hydratacji jest 

mniej intensywne 



DLACZEGO NAPOWIETRZAĆ BETON ? 

Uszkodzenia powierzchni betonu 

spowodowane oddziaływaniem mrozu  

i środków odladzających 



DZIAŁANIE SOLI ODLADZAJĄCYCH 
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Ograniczenie ciśnienia lodu przez przerwanie systemu 

kapilar - zastosowanie domieszek napowietrzających 



Domieszki redukujące skurcz 

• domieszka „pielęgnująca” (shrinking 

reducing agent), dodawana do 

mieszanki betonowej lub zaprawy w 

celu zmniejszenia skurczu i redukcji 

powstawania rys; 

• domieszka redukująca skurcz, do 

wykonywania betonów i zapraw o 

regulowanym skurczu 



Wpływ preparatu redukującego skurcz 

Przebieg skurczu zapraw modyfikowanych domieszką 

MAPECURE SRA („0”- zaprawa wzorcowa). 
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Wpływ kombinacji domieszek redukujących skurcz 

Przebieg skurczu zaprawy modyfikowanej domieszką 

EXPANCRETE (2% m.c.) i MAPECURE SRA (2% m.c.) 
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Wymagania stawiane składnikom betonu 

 Dodatki mineralne – składniki o drobnym uziarnieniu, 

stosowane w celu poprawy właściwości mieszanki 

betonowej i betonu oraz uzyskania właściwości 

specjalnych 

 



Pielęgnacja betonu 

 Pielęgnacja świeżego betonu ma na celu: 

• Zapewnienia optymalnych warunków cieplno-wilgotnościowych 

w dojrzewającym betonie (wspomaganie procesu hydratacji 

cementu), 

• Ochronę świeżo wykonanego betonu przed szkodliwym 

wpływem promieni słonecznych, działaniem wiatru, opadów 

atmosferycznych, 

• Przeciwdziałanie skurczowi spowodowanym wysychaniem 

betonu, 

• Redukcję różnicy temperatury na powierzchni elementu 

betonowego a w jego wnętrzu (ograniczenie naprężeń 

termicznych i ryzyka spękania elementu), 

• Zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i zapewnienie 

prawidłowego rozwoju wytrzymałości betonu w warunkach 

obniżonej temperatury. 

 



Pielęgnacja betonu c.d. 

Warunki atmosferyczne 
Minimalny czas pielęgnacji w zależności od rodzaju cementu 

CEM I CEM II CEM III 

silne nasłonecznienie, silny wiatr, 

wilgotność względna powietrza < 

50% 

2 dni 4 dni 5 dni 

średnie nasłonecznienie, średni 

wiatr, wilgotność względna 

powietrza 50-80% 

1 dzień 3 dni 4 dni 

słabe nasłonecznienie, słaby 

wiatr, wilgotność względna 

powietrza >80% 

1 dzień 2 dni 3 dni 
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• PN-EN 206-1: Beton Część 1: Wymagania, właściwości, 
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