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I stnieje wiele możliwości kształto-
wania wyglądu elementów betono-
wych, a jednym z najpopularniej-
szych zabiegów jest barwienie be-

tonu w masie. Obecnie producenci pig-
mentów do betonu mogą dostarczyć
każdy kolor zamówiony przez klienta
(fotografia 1). Jednak, aby uzyskać
efekt zgodny ze wzorem klienta i jed-
nakowy dla całej betonowanej kon-
strukcji lub wszystkich elementów, pro-
ducenci betonu muszą przestrzegać
bardzo rygorystycznej kontroli dozowa-
nia surowców, oraz prawidłowego wy-
konania mieszanki betonowej.

Podstawowym problemem, który
napotka wytwórca betonu, jest dopa-
sowanie koloru betonu do wymagań
zamawiającego. Barwa betonu jest
bowiem wypadkową koloru pigmentu,
cementu, kruszyw (szczególnie tych
drobnych) oraz dodatków mineral-
nych. Z tego względu dopasowanie
koloru betonu do wzorca jest skompli-
kowane i nie ogranicza się tylko
do wyboru barwnika z palety oferowa-
nej przez producenta pigmentów.
Często konieczne jest wykonanie
w warunkach laboratoryjnych kilku lub
kilkunastu prób. Każda zmiana rodza-
ju i proporcji surowców będzie skutko-
wała zmianą odcienia i koloru betonu.
Na fotografii 2 pokazano wpływ ilości
barwnika na zmianę odcienia barwy
betonu. Wykonując barwiony beton,
należy zwrócić szczególną uwagę nie
tylko na dokładne dozowanie ilościo-
we surowców do mieszanki, ale też
na właściwą kolejność dodawania po-

szczególnych składników. Barwnik,
bez względu czy jest w postaci płynu,
proszku czy granulatu, zawsze powi-
nien być dozowany na kruszywo, ce-
lem dokładnego wymieszania oraz
właściwej dyspersji ziaren pigmentu.
Dozowanie pigmentu po uprzednim
dodaniu cementu skutkować będzie
niedokładnym rozprowadzeniem
barwnika w mieszance, a co za tym
idzie mniej intensywnym wybarwie-
niem betonu (fotografia 3). Czas mie-
szania surowców także musi uwzględ-
niać obecność barwnika w mieszance.

W celu zachowania jednakowego
wybarwienia poszczególnych partii be-
tonu bardzo ważna jest taka sama

ilość wody w mieszance. Każda zmia-
na współczynnika wodno-cementowe-
go może spowodować inny odcień ko-
loru betonu. Dodanie większej ilości
wody powoduje rozjaśnienie elementu
(fotografia 4), natomiast zmniejszenie
ilości wody – jego przyciemnienie. To
sprawia, że w warunkach przemysło-
wych bardzo trudne jest utrzymanie
jednakowej barwy produkowanego
betonu. Pomimo stosowania przyrzą-
dów monitorujących i korygujących
ilość wody w zależności od wilgotno-
ści kruszyw, nie jest możliwe uzyska-
nie dokładnie takiego samego współ-
czynnika wodno-cementowego dla
każdej partii produkowanego betonu.

W przypadku betonów wylewanych
w szalunkach na ostateczny efekt ko-
lorystyczny ma także wpływ rodzaj sza-
lunku. Nasiąkliwy odciągnie trochę wo-
dy z powierzchni betonu, przez co uzy-
skamy beton ciemniejszy, niż gdy zo-
stanie zastosowany szalunek nienasią-
kliwy. Warto wspomnieć, że szalunki
nasiąkliwe charakteryzują się większą
porowatością, co wpływa na strukturę
powierzchni betonu i dodatkowo
optycznie może go przyciemniać.

Barwienie betonu

Fot. 3. Wpływ kolejności dozowania
barwnika na odcień betonu. Barwnik do-
dany przed cementem jest lepiej wymie-
szany i w efekcie daje lepszy efekt

Fot. 2. Wpływ ilości barwnika na zmianę odcienia betonu

Fot. 4. Wpływ współczynnika w/c na zmianę koloru betonu. Zwiększenie ilości wody
rozjaśnia beton

Fot. 1. Przykłady płynnych farb do betonu
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