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P
od ło gi prze my sło we po win ny speł niać wy ma ga nia [1, 2, 6]
sta nu gra nicz ne go no śno ści (SGN), a tak że sta nów
gra nicz nych użyt ko wal no ści (SGU). Wy ma ga nia, jakie
powinny spełniać posadzki, od no szą się do:

● wła ści wo ści me cha nicz nych (m.in. wy trzy ma łość i no ś-
ność za pew nia ją ce prze nie sie nie eks plo ata cyj nych ob cią żeń
sta tycz nych, dy na micz nych i udar no ścio wych, wy trzy ma łość
zmę cze nio wa, od por ność na ście ra nie i po ślizg);

● wła ści wo ści fi zycz nych (od por ność na dzia ła nie tem pe -
ra tu ry, skurcz i peł za nie, izo la cyj ność ciepl na, aku stycz na,
elek tro sta tycz na);

● wła ści wo ści che micz nych (od por ność na dzia ła nie
agre sji śro do wi ska);

● cech geo me trycz nych (pła skość, rów ność, spo zio mo wa -
nie), es te tycz nych, a tak że ła two ści kon ser wa cji. Wy ma ga to
kon fron ta cji do świad czeń pro jek tan ta i wy ko naw cy z ocze ki wa -
nia mi in we sto ra i użyt kow ni ków (ry su nek 1). Do bra współ pra ca
wymienionych uczest ni ków pro ce su bu dow la ne go po win na za -

pew nić ta ki do bór roz wią za nia po sadz ki, któ ry uwzględ nia czyn -
ni ki agre syw ne dzia ła ją ce na po sadz ki prze my sło we, ta kie jak
ście ra nie (wy ni ka ją ce z ru chu pie sze go, sa mo cho do we go, wóz -
ków wi dło wych), agre sja che micz na (sub stan cje ole iste, kwa sy,
al ka lia np. ze środ ków my ją cych), pro mie nie świetl ne oraz ogień,
które po tę go wać bę dą znisz cze nia po wsta łe pod czas użyt ko wa -
nia po sadz ki wy ni ka ją ce z od dzia ły wań me cha nicz nych.

Posadzki utwardzane powierzchniowo

Szcze gól nie ko rzyst nym i czę sto sto so wa nym roz wią za niem
w przy pad ku du żych ob cią żeń są po sadz ki utwar dza ne po -

wierzch nio wo (DST), któ rych wy ko na nie po le ga na wtar ciu
w war stwę wierzch nią pod kła du su chej po syp ki utwar dza ją cej,
za pew niającej od po wied nią wy trzy ma łość na ście ra nie i in ne
ty py agre sji. Po syp ki utwar dza ją ce naj czę ściej skła da ją się ze

spo iwa ce men to we go i kru szy wa ko run do we go. Wcie ra się je
za cie racz ka mi, gdy po kład zwią że na ty le, by móc go wy koń -
czyć bez uszko dze nia struk tu ry be to nu. Po sadz ka ma za zwy -
czaj gru bość 2 ÷ 4 mm. Na le ży pa mię tać, że wtar cie su chej po -
syp ki w wierzch nią war stwę nie do koń ca zwią za ne go pod kła -
du po wo du je gwał tow ne ob ni że nie sto sun ku wod no-ce men to -
we go w tej war stwie, co skutkuje wy so ką wy trzy ma ło ścią. Mo -
że to rów nież spo wo do wać po wsta nie spę kań wło so wa tych
na po wierzch ni, któ re trak to wa ne są ja ko wa da wi zu al na
niewpły wa ją ca na wy trzy ma łość. Do wy ko na nia po sadz ki
utwar dza nej po wierzch nio wo wy ko rzy stu je się za zwy czaj be -
ton kla sy np. C20/25 lub C25/30.

Trwa łość posadzki utwardzanej powierzchniowo za leży
od wła ści we go do bo ru ma te ria łów oraz pra wi dło we go wy ko -
na nia prac. Ważną ro lę od gry wa ją kwa li fi ka cje i do świad cze -
nie wy ko naw cy, po nie waż – jak wynika z wielu przykładów
[3, 5] – na wet z po zo ru ma ło istotne czyn ni ki mo gą mieć wpływ
na ja ko ść. Bar dzo ważne jest za pew nie nie ko rzyst nych wa run -
ków ter micz no-wil got no ścio wych mających wpływ na pie lę -
gna cję, któ rą wg [4] de fi niu je się ja ko: za bie gi po dej mo wa ne
od mo men tu uło że nia i za gęsz cze nia mie szan ki be to no wej,
ma ją ce na ce lu za pew nie nie jak naj po praw niej sze go prze bie -
gu pro ce sów fi zy ko che micz nych wią za nia ce men tu i two rze -
nia się struk tu ry we wnętrz nej be to nu. Za pew nie nie od po wied -
niej pie lę gna cji be to nu po sadz ko we go jest szcze gól nie waż -
ne, po nie waż war stwa przy po wierzch nio wa (pie lę gno wa na)
przej mu je wszyst kie od dzia ły wa nia użyt ko we.

Metody pielęgnacji

Zgod nie z nor mą PN -EN 13670 do pusz cza się 5 me tod pie -

lę gna cji: po zo sta wie nie de sko wa nia na miej scu; po kry cie po -
wierzch ni be to nu pa rosz czel ny mi po wło ka mi za bez pie czo ny -
mi przy kra wę dziach przed wy sy cha niem; utrzy my wa nie mo -
krych mat na po wierzch ni i za bez pie cze nie przed wy sy cha -
niem; utrzy my wa nie po wierzch ni be to nu w sta nie wil got nym
przez od po wied nie uży cie wo dy; sto so wa nie pre pa ra tów pie -
lę gnu ją cych o usta lo nej sku tecz no ści. W przy pad ku pod kła dów
czy po sa dzek moż na sto so wać wszyst kie me to dy po za po zo -
sta wie niem de sko wa nia na miej scu. Naj czę ściej uży wa się
pre pa ra tów pie lę gnu ją cych, tzw. fo lii w pły nie (akry lo we bądź
krze mian so du), gdyż zwięk sza ją one „bez ob słu go wość” pro -
ce su pie lę gna cji be to nu. Na nie sie nie ma te ria łu błon o twór cze -
go na stę pu je bez po śred nio po za tar ciu po wierzch ni po sadz ki.
Wy two rzo na mem bra na blo ku je od pływ wo dy z be to nu. Sto so -
wa nie pa rosz czel nych po włok lub mo krych mat mo że spo wo -
do wać nie jed no rod ny ko lor po sadz ki ze wzglę du na lo kal ne
róż ni ce wil got no ści w da nym miej scu [6]. W okre sie zi mo wym,
tj. gdy śred nia do bo wa tem pe ra tu ra jest niż sza niż 5 °C, ko -
niecz ne jest sto so wa nie na grze wu po wie trza w obiek cie, aby
pra ce po sadz kar skie by ły pro wa dzo ne w od po wied nich wa run -
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Rys. 1. Kry te ria do bo ru od po wied nie go roz wią za nia pod ło gi
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kach. W ta kim wy pad ku na le ży za cho wać ostroż ność z uwa gi
na moż li we prze su sze nie po wierzch ni doj rze wa ją cej po sadz -
ki ze wzglę du na nie rów no mier nie pod wyż szo ną tem pe ra tu rę
lub prze wiew. Mi ni mal ny czas za bie gów pie lę gna cyj nych wg
PN -EN 13670 wy no si 12 h, a mak sy mal ny 30 dni. Nie do cho wa -
nie za sad wła ści wej pie lę gna cji pro wa dzić mo że do wie lu ne ga -
tyw nych zja wisk za cho dzą cych w krót kim cza sie po wy ko na niu
lub w dłuż szej per spek ty wie. 

Ba da nia wpły wu prze bie gu pie lę gna cji
na ja kość po sadz ki

Przed sta wio ne ba da nie be to no wej po sadz ki prze my sło wej
zo sta ło wy ko na ne w wa run kach prze my sło wych (fo to gra fia) we
współ pra cy Po li tech ni ki War szaw skiej i wy ko naw cy po sa dzek
– fir my PAL -GAZ. Ce lem ba dań by ło okre śle nie wpły wu wy bra -
nej metody pie lę gna cji (pre pa rat akry lo wy, pre pa rat krze mia no -
wy, po li ety le no wa fo lia bu dow la na, brak pie lę gna cji) na ce chy
użyt ko we be to no wej po sadz ki prze my sło wej o róż nym wy koń -
cze niu po wierzch ni: bez DST, utwar dzo na DST, DST o pod wyż -
szo nej od por no ści na ście ra nie (rysunek 2). Do świad czal ne od -
cin ki be to no wej po sadz ki prze my sło wej zo sta ły wy ko na ne ja ko

pa sma sze ro ko ści 1,2 m i gru bo ści 8 cm. Ba dania obej mo wały
przy czep ność war stwy przy po wierzch nio wej metodą pull -off, ab -
sorp cję po wierzch nio wą, od por ność na ście ra nie oraz wy trzy ma -
łość na ści ska nie (rysunek 3).

Po kry cie pre pa ra tem na ba zie ży wi cy akry lo wej oraz na ba -
zie krze mia nu so du to roz wią za nia al ter na tyw ne, róż niące się
przede wszyst kim spo so bem zwią za nia pre pa ra tu z po -
wierzch nią po sadz ki. Ży wi ca akry lo wa ze spa la się  przez wią -
za nie fi zycz ne – ad he zję, natomiast w przypadku pre pa ratu
na ba zie krze mia nu li tu bądź so du, oprócz ad he zji, po wsta ją
wią za nia che micz ne po mię dzy wo do ro tlen kiem wap nia po -
wsta ją cym w pro ce sie wią za nia ce men tu i krze mia na mi, two -
rząc fa zę C -S -H. Zastosowanie fo lii bu dow la nej to naj prost sze

i naj tań sze roz wią za nie sto so wa ne pod czas wy ko na nia pod -
kła dów pod ło go wych czy po sa dzek. Do wad te go roz wią za -
nia za li czyć na le ży moż li wość po wsta wa nia prze bar wień oraz
ła twość uszko dze nia po wło ki pod czas in nych prac na pla cu
bu do wy. Przy kry cie fo lią speł nia je dy nie ro lę pie lę gna cyj ną.

Wy ko naw ca ba da nej po sadz ki do cho wał wszel kich za sad
sztu ki i wie dzy bu dow la nej, aby wy eli mi no wać in ne niż za ło żo -
ne w ba da niu czyn ni ki zmien ne. Przez 10 dni od wy ko na nia po -
sadz ka te sto wa znajdowała się we wnę trzu ha li, przy czym tem -
pe ra tu ra po wie trza oscy lo wa ła wo kół 10 °C. W przy pad ku pasm
nie pie lę gno wa nych (dział ki 4, 5, 6 na rysunku 2) po sadz ka doj -
rze wa ła w wa run kach nie ko rzyst nych (ob ni żo na tem pe ra tu ra,
wy mu szo ny ru ch po wie trza). 

Wy ni ki ba dań

Wy ni ki ba da nia przy czep no ści war stwy po wierzch nio -

wej cha rak te ry zu je dość duża zmien ność (rysunek 4). Naj niż -
sze war to ści przy czep no ści uzy ska no w przy pad ku po sadz ki
nie pie lę gno wa nej, nie za leż nie od spo so bu wy koń cze nia po -
wierzch nio we go. Co praw da wy ni ki nie są mniejsze od wy ma -
ga nej zwy kle war to ści 1,5 MPa, ale zwią za ne jest to przede
wszyst kim z pre cy zyjnym wy ko nawstwem, moż li wym do osią -
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Rys. 2. Pro gram ba dań frag men tów po sadz ki

Rys. 3. Za kres ba dań cech po sadz ki

Rys. 4. Wy ni ki ba da nia przy czep no ści war stwy przy po wierzch nio wej

Wy ko ny wa nie po sadz ki w wa run kach prze my sło wych
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gnię cia tyl ko na ma łym od cin ku te sto wym. War to za uwa żyć,
że pre pa rat krze mia no wy wy raź nie wzmoc nił przy po wierzch -
nio wą war stwę be to nu bez DST, co po twier dza za sad ność je -
go sto so wa nia. 

Wy ni ki ba da nia ab sorp cji po wierzch nio wej wo dy (ry su -
nek 5) po twier dza ją, że po sadz ka zo sta ła bar dzo do brze wy -
ko na na. Jej na sią kli wość po wierzch nio wa jest nie wiel ka, nie -
za leż nie od przy ję te go spo so bu pie lę gna cji, a na wet bez za -
bie gów pie lę gna cyj nych. Ewen tu al ne róż ni ce wy ni ka ją ra czej
z przy pad ko wych struk tu ral nych de fek tów niż fak tycz nych
cech re pre zen to wa nych przez da ną prób kę. Nie za ob ser wo -
wa no istot nych róż nic po mię dzy efek tyw no ścią pie lę gna cji ży -
wi cą akry lo wą i fo lią PE. 

Od por ność na

ście ra nie ba da no je -
dy nie w przy pad ku
pasm po sadz ki nie -
pie lę gno wa nej (ry su -
nek 6). Zgod nie z prze-
wi dy wa nia mi naj więk -
szą od por ność na ście -
ra nie wy ka za ły prób ki
wy koń czo ne po syp ką
o pod wyż szo nej od por -
no ści na ście ra nie
(ok. 6 cm3/50 cm2), przy
czym za sto so wa na
po syp ka, wg de kla ra -
cji pro du cen ta, po win -
na cha rak te ry zo wać
się ście ral no ścią do
2,5 cm3/50 cm2 (kla sa

A3 wg me to dy Bo eh me go). Po dob ny efekt od no to wa no
w przy pad ku po syp ki zwy kłej – de kla ro wa na war tość
4,5 cm3/50 cm2 wo bec uzy ska nej w ba da niach ok. 8 cm3/50 cm2.
Moż na za tem przy jąć, że brak pie lę gna cji spo wo do wał wy -
raź ne ob ni że nie od por no ści na ście ra nie po sadz ki (po gor -
sze nie na wet o jed ną kla sę ście ral no ści).

Za sad ni czy wpływ pie lę gna cji na ce chy użyt ko we be to -
nu po sadz ko we go po twier dza ba da nie wy trzy ma ło ści

na ści ska nie pró bek ufor mo wa nych z be to nu pod kła du
pod czas wy kony wa nia pod ło gi (ry su nek 7). Brak pie lę gna -
cji pró bek spo wo do wał ob ni że nie wy trzy ma ło ści na ści ska -
nie o 25 – 30%.

Pod su mo wa nie

Prze pro wa dzo ne ba da nia
po twier dzi ły istot ną ro lę pie lę -
gna cji po wierzch ni po sadz ki
w kształ to wa niu jej cech użyt -
ko wych. Stwier dzo no, że nie -
do cho wa nie re żi mów pie lę gna -
cyj nych mo że do pro wa dzić do:

– ob ni że nia od por no ści na
ście ra nie na wet o jed ną kla sę
ście ral no ści wg me to dy Boeh -
me go;

– znacz ne go po gor sze nia
przy po wierzch nio wej wy trzy -
ma ło ści na roz cią ga nie me to dą
pull -off;

– spad ku wy trzy ma ło ści na
ści ska nie przy po wierzch nio wej war stwy be to nu pod kła do we -
go o 1 – 2 kla sy wy trzy ma ło ści na ści ska nie. 

Wy ni ki ba dań wska zu ją tak że, że w przy pad ku wy koń cze -
nia po sadz ki w tech no lo gii DST ro la pie lę gna cji jest klu czo wa,
jed nak wpływ wy bo ru tech ni ki pie lę gna cji nie jest de cy du ją cy.
Za rów no pre pa rat akry lo wy, krze mia no wy, jak i fo lia PE spraw -
dzi ły się tak sa mo do brze. W przy pad ku po sa dzek bez utwar -
dze nia po syp ką wy raź nie ko rzyst ny efekt uzy ska no, sto su jąc
pre pa rat krze mia no wy. Jest on po rów ny wal ny ze wzmoc nie -
niem uzy ski wa nym zwy kle w przy pad ku apli ka cji krze mia nu
na stward nia ły be  ton po sadz ki w ra mach jej na pra wy [8].

Ska la ba dań omó wio nych w ar ty ku le obej mu ją ca wy ko na nie
du żych od cin ków po sadz ki w ska li prze my sło wej, a na stęp nie
ba da nie la bo ra to ryj ne frag men tów rze czy wi stej po sadz ki czy -
ni przed sta wio ne ba da nia uni ka to wy mi i po zwa la uznać ich
wy ni ki za prak tycz ne i re pre zen ta tyw ne w od nie sie niu do rze -
czy wi sto ści. 

Prze pro wa dzo ne ba da nia wy ka zały, że rów nież w przy pad -
ku po sa dzek spraw dza się mak sy ma A. M. Ne vil le’a: be ton do -
bry i zły zro bio ne są z tych sa mych skład ni ków, a róż ni je tech -
no lo gia, w tym pie lę gna cja [7]. Oznacza to, że w przy pad ku
błę dnego pie lę gnowania po sadz ki moż na się spo dzie wać
znacz ne go po gor sze nia pa ra me trów tech nicz nych, na wet po -
mi mo za sto so wa nia do brych ma te ria łów.
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Rys. 6. Wy ni ki ba da nia od por no ści
na ście ra nie po sa dzek nie pie lę gno wa -
nych. Li nią prze ry wa ną za zna czo no
war tość de kla ro wa ną przez pro du cen ta
po syp ki, w przy pad ku do cho wa nia re żi -
mu tech no lo gicz ne go wy ko na nia

Rys. 5. Wy ni ki ba da nia ab sorp cji po wierzch nio wej wo dy

Rys. 7. Wy ni ki ba da nia wy trzy -
ma ło ści na ści ska nie


