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P
o sadz ki ty pu DST (Dry Sha ke
Top ping) wy ko rzy stu je się głów -
nie w przy pad ku no wych na -
wierzch ni prze my sło wych. Ich

wy ko na nie po le ga na wcie ra niu w nie -
zwią za ną jesz cze war stwę be to nu po -
wierzch nio wych ma te ria łów utwar dza ją -
cych (po sy pek) do mo men tu uzy ska nia
gład kiej i rów nej po wierzch ni. Po syp ka
utwar dza ją ca oraz be ton two rzą mo no lit,
któ re go stre fa przy po wierzch nio wa od -
po wia da za prze nie sie nie ob cią żeń eks -
plo ata cyj nych. Po wierzch nia be to nu za -
tar te go po syp ką utwar dza ją cą jest bar -
dziej od por na na ście ra nie niż pod kład
be to no wy bez do dat ko we go utwar dze -
nia. Trwa łość [5, 7] pod ło gi zwią za na jest
nie tyl ko z ja ko ścią wy ko rzy sta nych ma -
te ria łów i tech no lo gią jej wy ko na nia
[3, 4, 6, 9], ale tak że z czyn ni ka mi ze -
wnętrz ny mi, ta ki mi jak ob cią że nia eks -
plo ata cyj ne oraz za bie gi utrzy ma nia czy -
sto ści sto so wa ne z re gu ły co dzien nie.
Ich od dzia ły wa nie na po sadz kę czę sto
jest ba ga te li zo wa ne. Tym cza sem te za -
bie gi obej mu ją czę sto sil nie in wa zyj ne
dzia ła nia za rów no me cha nicz ne, jak
i che micz ne [8], a ewen tu al ne błę dy
w tech no lo gii czysz cze nia mo gą pro wa -
dzić do przy spie szo ne go zu ży cia
wierzch niej war stwy użyt ko wej po sadz -
ki. Pra wi dło wy pro jekt pod ło gi prze my -
sło wej [1, 2] po wi nien za wie rać in struk -
cję użyt ko wa nia, w tym czysz cze nia po -
sadz ki, okre śla ją cą za le ca ne spo so by
czysz cze nia oraz ogra ni cze nia do ty czą -
ce sto so wa nia środ ków czysz czą cych.
Szcze gól nie istot ne jest uwzględ nie nie
pH tych środ ków oraz twar do ści uży wa -
nych szczo tek i pa dów czysz czą cych. 

Spo so by czysz cze nia
po sa dzek prze my sło wych

Głów nym ce lem kon ser wa cji po -
wierzch ni pod ło gi jest usu nię cie za nie -
czysz czeń, za cho wa nie bez pie czeń -
stwa i kom for tu użyt ko wa nia oraz es te -

ty ki po sadz ki. Czysz cze nie po wierzch -
ni pod łóg prze my sło wych, z uwa gi na
ich znacz ną po wierzch nię, prze bie ga
za zwy czaj z uży ciem urzą dzeń czysz -
czą cych wy po sa żo nych w pa dy lub
szczot ki. Do bór środ ków che micz nych
oraz twar do ści pa dów lub szczo tek uza -
leż nio ny jest od in ten syw no ści oraz ro -
dza ju za nie czysz czeń.

Pa dy do czysz cze nia  po sa dzek są
zróż ni co wa ne pod wzglę dem twar do ści,
co sy gna li zo wa ne jest dla użyt kow ni ka
ko lo rem. Ko lor ciem niej szy z re gu ły
ozna cza pa dy twar de, tzn. o bar dziej
agre syw nym dzia ła niu. Pa dy sza re lub
czer wo ne, wy ko na ne z po lie stru, słu żą
do de li kat ne go my cia i co dzien nej pie -
lę gna cji. Do pusz cza się ich uży cie
w ma szy nach o mak sy mal nych ob ro -
tach 800 obr/min. Pa dy nie bie ski, zie lo -
ny, brą zo wy i czar ny, oprócz włók na po -
li me ro we go, za wie ra ją w swo im skła -
dzie rów nież na syp ścier ny w po sta ci
mi ne ra łów. Mak sy mal ne ob ro ty ma szy -
ny czysz czą cej wy no szą w tym przy -
pad ku 350 obr/min. Pad nie bie ski sto so -
wa ny jest do co dzien ne go my cia po sa -
dzek, a pad zie lo ny do in ten syw ne go
szo ro wa nia wraz z usu wa niem wierzch -
niej war stwy po wło ki ochron nej lub cięż -
kich za nie czysz czeń. Pa dy brą zo wy

i czar ny słu żą do grun tow ne go my cia,
usu wa nia sil nych za bru dzeń i sta rych
po włok ochron nych (tabela). 

Szczot ki do czysz cze nia róż nią się
gru bo ścią wło sia z two rzy wa sztucz ne -
go i twar do ścią. Za zwy czaj sto so wa ne
są szczot ki o gru bo ści wło sia od 0,4 mm
(mięk kie) do 0,9 mm (twar de). 

Środ ki czysz czą ce są zróż ni co wa ne
pod wzglę dem skła du che micz ne go
oraz pH. Do my cia bie żą ce go za le ca ne
są pro duk ty o pH 7 – 10 (dla kon cen tra -
tu), przy czym stę że nie ro bo cze to
0,5 – 2% za leż nie od spo so bu czysz -
cze nia (my cie ręcz ne, me to da spray, au -
to mat, czysz cze nie wy so ko ci śnie nio we).
Za pra wi dło wo prze pro wa dzo ny pro ces
moż na uznać ta ki, któ ry po zwo li na usu -
nię cie za bru dzeń bez wpły wu na trwa -
łość i wy gląd po sadz ki. W przy pad ku,
gdy śro dek o od czy nie pH zbli żo nym
do neu tral ne go nie ra dzi so bie z za nie -
czysz cze nia mi, na le ży za sto so wać bar -
dziej za sa do wy pro dukt. Od czyn skon -
cen tro wa nych pły nów do pie lę gna cji de -
kla ro wa ny przez pro du cen tów w kar -
tach cha rak te ry sty ki do cho dzi na wet
do 14. W przy pad ku za bie gów z uży -
ciem ta kich wy ro bów ko niecz ne jest 
za cho wa nie szcze gól nej ostroż no ści
i bez względ ne prze strze ga nie in struk cji
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Zalecane zastosowanie padów

Rodzaj i kolor pada Za sto so wa nie

Mięk ki (bia ły) ● po le ro wa nie,
● utwar dza nie wy praw,
● nada wa nie wy so kie go po ły sku.

Lek ko sprę ży sty (czer wo ny) ● czysz cze nie i pie lę gna cja me to dą „spray”,
● my cie po wierzch ni błysz czą cych (eks klu zyw nych),
● uzu peł nia nie wy tar tych warstw kon ser wan ta. 

Sprę ży sty (nie bie ski) ● do czysz cza nie punk to we,
● usu wa nie śla dów z po wierzch ni de li kat nych,
● usu wa nie rys z po wierzch ni kon ser wo wa nych,
● co dzien ne my cie po wierzch ni de li kat nych nie kon ser wo wa nych.

Śred nio twar dy (zie lo ny) ● szo ro wa nie po sa dzek nie kon ser wo wa nych,
● co dzien ne my cie po sa dzek szyb ko bru dzą cych się,
● usu wa nie śla dów i kon ser wan tów mięk kich.

Twar dy (brą zo wy) ● za dzie ra nie za bru dzo nych kon ser wan tów,
● do sko na ła pe ne tra cja czysz czo nych na wierzch ni,
● grun tow ne my cie o róż nym stop niu za bru dze nia.

Bar dzo twar dy (czar ny) ● zdzie ra nie sta rych znisz czo nych wy praw,
● do czysz cza nie po sa dzek twar dych nie kon ser wo wa nych,
● skro ba nie na war stwień do na tu ral nej struk tu ry.
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czysz cze nia po sadz ki (po cho dzą cej od
wy ko naw cy po sadz ki), aby nie uszko dzić
jej po wierzch ni. Je że li wy ma ga ne jest
do czysz cza nie, wy twór cy środ ków za le -
ca ją roz lać na czysz czo ną po sadz kę roz -
twór o znacz nym stę że niu, po zo sta wić
na 10 – 15 min, a na stęp nie szo ro wać
i ze brać roz pusz czo ne za nie czysz cze -
nia. Ta kie roz wią za nie mo że nie mie ścić
się w za le ce niach wy ko naw cy po sadz ki
i pro wa dzić do po waż nych uszko dzeń
oraz po gor sze nia jej es te ty ki.

Ba da nia wpły wu spo so bu
czysz cze nia na wła ści wo ści
po sadz ki

Ce lem ba dań by ła oce na wpły wu, ja -
ki wy wie ra ją róż ne ro dza je pa dów czysz -
czą cych i środ ków czysz czą cych na
trwa łość be to no wej po sadz ki wy ko na nej
w tech no lo gii DST. Do ba dań uży to pa -
da mięk kie go do co dzien ne go czysz cze -
nia i pa da twar de go do do czysz cza nia
po wierzch ni po sadz ki. W ba da niach wy -
ko rzy sta no tak że dwa ro dza je środ ków
czysz czą cych (A i B, ry su nek 1) o de kla -
ro wa nym pH kon cen tra tu ok. 14.

Przed miot ba dań sta no wi ły prób ki be -
to no wych posadzek utwar dza nych su chy -
mi po syp ka mi mi ne ral ny mi, któ re wy ko na -
no zgod nie z prze my sło wą tech no lo gią
DST. Po czysz cze niu pró bek pa dem czer -
wo nym lub czar nym okre ślo no wpływ
twar do ści pa da na trwa łość po sadz ki i jej
zu ży cie po kon ser wa cji po wierzch ni pa -
dem z mięk kie go lub z twar de go ma te ria -
łu. Ana li zowano ta kie ce chy tech nicz ne
pod ło gi, jak: przy po wierzch nio wa wy trzy -
ma łość na roz cią ga nie me to dą pull -off;
po wierzch nio wa ab sorp cja wo dy; ście ral -
ność me to dą tar czy Boehme go; po dat -
ność na kar bo na ty za cję oraz wi zu al na
zmia na w es te ty ce po sadz ki. 

Prób ki po sa dzek be to no wych zo sta -
ły wy ko na ne w tech no lo gii zgod nej z re -
ali za cją rze czy wi stych obiek tów przez
fir mę PAL -GAZ spe cja li zu ją cą się w wy -
ko ny wa niu pod łóg prze my sło wych.
W pro ce sie pro duk cji po sa dzek uży to
spe cja li stycz ne go sprzę tu do za cie ra -
nia po sy pek mi ne ral nych. Pły tę pod ło -
go wą wy ko na no w sze ściu dział kach ro -
bo czych. Gru bość pły ty zo sta ła do sto -
so wa na do wiel ko ści pró bek i wy no si -
ła 8 cm. Prób ki wa rian to wa ne by ły pod
wzglę dem spo so bu pie lę gna cji oraz wy -
koń cze nia po wierzch ni [9]).

Prób ki pod łóg czysz czo no dwo ma pa -
da mi o śred ni cy 33 cm i róż nej twar do -
ści. Uży to pa da czer wo ne go wy ko na ne -
go z włó kien po lie stro wych i słu żą ce go
do co dzien nej pie lę gna cji po sadz ki oraz
pa da czar ne go wy ko na ne go z włó kien
po lie stro wych z na sy pem ścier nym.
W trak cie czysz cze nia za sto so wa no wy -
so ko al ka licz ny śro dek czysz czą cy do po -
sa dzek o stę że niu 1: 20, co od po wia da
war to ści pH = 12. Pa ra me try sy mu la cji
przy spie szo ne go zu ży cia eks plo ata cyj -
ne go przy ję to z uwzględ nie niem cha rak -
te ry sty ki urzą dzeń czysz czą cych i har -
mo no gra mu prac utrzy ma nia czy sto ści
w ty po wej ha li w okre sie 5 lat użyt ko wa -
nia. Wzię to pod uwa gę do cisk pa da
czysz czą ce go do po sadz ki, je go śred ni -
cę i po wierzch nię, szyb kość jaz dy ma -
szy ny czysz czą cej oraz pręd kość ką to wą
pa da. W efek cie w przy pad ku pa da czer -
wo ne go (co dzien ne go) łącz ny czas od -
dzia ły wa nia, z pię cio let nie go okre su eks -
plo ata cji, osza co wa no na 15 min, a pa -
da czar ne go na 5 min (do czysz cza nie
5 – 6 ra zy w mie sią cu). W ba da niu nie
uwzględ nio no cy klicz no ści dzia łań
czysz czą cych, tzn. sy mu la cję prze pro -
wa dzo no w spo sób cią gły. La bo ra to ryj -
na sy mu la cja od dzia ły wa nia urzą dze nia
czysz czą ce go zo sta ła prze pro wa dzo -
na na au tor skim sta no wi sku ba daw czym
(fo to gra fia 1). 

Wy ni ki ba dań

Pod czas ba da nia przy po wierzch nio wej
wy trzy ma ło ści na roz cią ga nie (ry sunek 2),
w żad nym przy pad ku, nie za leż nie od ro -
dza ju ob cią że nia po sadz ki, nie stwier dzo -
no znisz cze nia ad he zyj ne go po mię dzy
war stwa mi po sadz ki (po syp ka -be ton), co
po twier dza pra wi dło wość wy ko na nia po -
sadz ki oraz wska zu je na wła ści wy prze -
bieg apli ka cji po syp ki DST (czas roz po -
czę cia, spo sób wy ko na nia). 

Po sadz ki, na któ rych zo sta ły prze pro -
wa dzo ne za bie gi czysz czą ce z uży ciem
pa dów oraz z wy ko rzy sta niem za nie -
czysz czeń syp kich (drob ny pia sek), wy -
ka zu ją więk sze znisz cze nie po wierzch -
nio we, tzn. usu nię cie po wło ki krze mia -
no wej i uszorst nie nie war stwy po sadz -
ki, co moż na tłu ma czyć więk szą przy po -
wierzch nio wą wy trzy ma ło ścią na roz -
cią ga nie niż wy trzy ma ło ść pró bek
niepod da nych za bie gom czysz czą cym. 

Naj więk szy wzrost przy po wierzch nio -
wej wy trzy ma ło ści po sadz ki na roz cią ga -
nie po za bie gach czysz czą cych stwier -
dzo no w przypadku po sadz ki bez po syp -
ki utwar dza ją cej, ponieważ be ton bez po -
syp ki cha rak te ry zu je się słab szą war stwą
po wierzch nio wą. Po za bie gach czysz czą -
cych pa dem stan dar do wym do co dzien -
ne go czysz cze nia po sa dzek, war stwa
krze mia nu nie zo sta ła na ty le star ta, aby
wy ka zać więk szą wy trzy ma łość na roz -
cią ga nie w po rów na niu z prób ką re fe ren -
cyj ną. Na to miast po za bie gu czysz czą -
cym pa dem czar nym im pre gnat krze mia -
no wy zo stał na ty le star ty, że wy trzy ma -
łość na roz cią ga nie wzro sła o 50%. Wy -
ni ka z te go, że pad czar ny po wo du je więk -
sze ście ra nie war stwy krze mia nu.

Naj mniej szy wzrost przy po wierzch nio -
wej wy trzy ma ło ści na roz cią ga nie po
za bie gach czysz czą cych od no to wa no
w przy pad ku wa rian tu wy koń cze nia po -
sadz ki moc ną po syp ką utwar dza ją cą.
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Fot. 1. Sta no wi sko do sy mu la cji od dzia ły -
wa nia urzą dze nia czysz czą ce go

Rys. 2. Wy ni ki ba da nia przy po wierzch nio -
wej wy trzy ma ło ści na roz cią ga nie

Rys. 1. Za leż ność pH roz two ru od stę że nia
środ ka my ją ce go: a) środek A; b) środek B

a)

b)
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Po za bie gach pa dem czer wo nym wy trzy -
ma łość na roz cią ga nie zwięk szy ła się
o 16%, a pa dem czar nym o 35%. Dla po -
rów na nia wy trzy ma łość na roz cią ga nie
po sadz ki utwar dzo nej po syp ką zwy kłą
po za bie gach czysz czą cych wzro sła
o 23% w przy pad ku pa da czer wo ne go
i o 45% czar ne go. Mniej szy wzrost wy -
trzy ma ło ści po sadz ki wy koń czo nej po -
syp ką moc ną spo wo do wa ny jest od por -
niej szą war stwą po wierzch nio wą po sadz -
ki dzię ki uży ciu lep szej po syp ki utwar dza -
ją cej. Po star ciu wierzch niej war stwy
krze mia nu, pa dy wraz z za nie czysz cze -
niem syp kim w mniej szym stop niu star ły
po sadz kę utwar dzo ną po syp ką moc ną
niż utwar dzo ną po syp ką zwy kłą. Spo wo -
do wa ło to mniej szy wzrost przy po -
wierzch nio wej wy trzy ma ło ści na roz cią -
ga nie po za bie gach czysz czą cych.

Otrzy ma ne wy ni ki ba da nia od por no ści
na ście ra nie (rysunek 3) wska zu ją na
wzrost od por no ści po sadz ki be to no wej
wy ko na nej w tech no lo gii DST po pod da -
niu jej za bie gom czysz czą cym, co ozna -
cza, że po ba da niu ście ral no ści za uwa -
żo no mniej szy uby tek ob ję to ści pró bek
ob cią żo nych za bie ga mi utrzy ma nio wy mi
niż prób ki nie ob cią żo nej. Po czysz cze niu
po sadz ki pa dem czer wo nym od por ność
na ście ra nie wzro sła o 24%, a po czysz -
cze niu pa dem czar nym o 39%. Wy ni ka to
z fak tu, że pa dy star ły słab szą przy po -
wierzch nio wą war stwę po syp ki bar dziej,
od sła nia jąc twar de ziar na po syp ki. 

Wy ni ki ba da nia prze sią kli wo ści wo dy
przez po sadz kę (rysunki 4, 5) wska zu ją,
że wpływ czysz cze nia po sadz ki pa dem
jest nie znacz ny. W przy pad ku po sa dzek
z war stwą utwar dza ją cą na sią kli wość 
po wierzch nio wa nie ule gła zmia nie,
ponieważ uszko dze nia od czysz cze nia
pa dem ma ją cha rak ter po wierzch nio wy
(star cie wierzch niej war stwy po syp ki),
a szczel ność kil ku mi li me tro wej po syp ki

nie ule ga po gor sze niu. Nie co od mien na
sy tu acja ma miej sce w przy pad ku po -
sadz ki nie utwar dza nej, gdyż stwier dzo no
nie znacz nie pod wyż szo ną ab sorp cję, co
moż na tłu ma czyć otwar ciem po wierzch -
nio wych po rów w be to nie pod kła do wym
sta no wią cym war stwę pod da ną od dzia ły -
wa niu pa da. Po ob cią że niu pró bek za bie -
ga mi czysz czą cy mi, za po mo cą dwóch ro -
dza jów pa dów i wy so ko al ka licz ne go środ -
ka che micz ne go, do ko na no wi zu al nej oce -
ny po wierzch ni po sa dzek. Stwier dzo no za -
rów no poczysz cze niu pa dem czer wo nym,
jak i pa dem czar nym, od sło nię cie zia ren
kru szy wa po syp ki na sku tek star cia po -
wierzch nio wej war stwy po sadz ki (fo to gra -
fia 2). W przy pad ku pró bek czysz czo nych
pa dem czar nym zja wi sko od sło nię cia zia -
ren kru szy wa by ło bar dziej zin ten sy fi ko wa -

ne. Po za bie gach czysz czą cych pa dem
czer wo nym za uwa żo no za bar wie nie po -
wierzch ni po sadz ki na ko lor pa da.

Pod su mo wa nie

Za bie gi czysz cze nia po sa dzek prze -
my sło wych z be to nu sta no wią nie od łącz -
ny ele ment ich co dzien nej eks plo ata cji.
Du ża ga ma róż nych środ ków che micz -
nych i tech nik szo ro wa nia sto so wa na jest
przede wszyst kim na pod sta wie do -
świad cze nia ekip czysz czą cych. Wie le
pro jek tów po sa dzek za wie ra bo wiem
nie pre cy zyj ne za pi sy do ty czą ce tech nik
czysz cze nia, co w przy pad ku ewen tu al -
nych uszko dzeń po sadz ki sta no wi źró dło
kon flik tu po mię dzy wy ko naw cą, in we sto -
rem i użyt kow ni kiem a fir mą czysz czą cą. 

Prze pro wa dzo ne ba da nia wska zu ją,
że bie żą ce czyn no ści utrzy ma nio we mo -
gą mieć istot ny wpływ na es te ty kę po -
sadz ki oraz trwa łość jej war stwy po -
wierzch nio wej. Od dzia ły wa nia nie pra wi -
dło wo do bra nych ma szyn czysz czą cych
mo gą po wo do wać po wierzch nio wą de -
gra da cję po sadz ki, a środ ki che micz ne
przy spie szać i in ten sy fi ko wać ten pro ces. 
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Rys. 4. Prze sią kli wość wo dy przez po sadz kę
be to no wą nie utwar dzo ną po syp ką mi ne ral ną

Rys. 5. Prze sią kli wość wo dy przez po sadz -
kę utwar dzo ną zwy kłą po syp ką mi ne ral ną

Rys. 3. Wy ni ki ba da nia od por no ści na ście -
ra nie me to dą tar czy Boehme go

Fot. 2. Ob raz zde gra do wa nej po wierzch ni
prób ki pod wpły wem od dzia ły wa nia: 
a) pa da czer wo ne go; b) pa da czar ne go; 
li nią prze ry wa ną za zna czo no ob szar pod -
da ny sy mu la cji czysz cze nia

b)a)


