
ABC Posadzek betonowych 

 

1) Wytrzymałość betonu 

Wytrzymałość betonu płyty nośnej ustalana jest w  fazie projektu posadzki w  zależności od 

obciążeń i  przeznaczenia. Jako minimalną wartość wytrzymałości na ściskanie przyjmuje się 

wytrzymałość odpowiadającą klasie C20/25. Niższą klasę C16/20 można przyjąć jedynie 

w wypadku podkładów pod posadzki o małym obciążeniu – budynki mieszkalne, obiekty 

użyteczności publicznej. W przypadku posadzek silnie obciążonych (intensywny ruch     

pojazdów na twardym ogumieniu, transport towarowy, bardzo intensywny ruch pieszy) 

i posadzek o wysokich wymaganiach płaskości powierzchni (magazyny wysokiego 

składowania, centra dystrybucyjne), beton powinien odpowiadać klasie minimum C30/37. 

 

2) Szczeliny przeciwskurczowe i szwy robocze 

Należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe przy pomocy bruzdownicy do głębokości ok. 

1/3 grubości posadzki i szerokości około 3 mm. Nacięcia należy dokonać jak najwcześniej, w 

momencie, gdy piła już nie wyrywa ziaren kruszywa. Zależy to od temperatury i wilgotności 

panującej podczas betonowania. Rozstaw nacięć nie powinien przekraczać 6 m oraz 40 

grubości płyty posadzkowej. Wokół słupów należy wykonać nacięcia szczelin skurczowych w 

„karo”, lub gdy słup jest przy ścianie w „pół-karo”. 

 

3) Grubość betonowej płyty posadzki 

Określa się ją na podstawie obliczeń. Uzależniona jest ona od wartości obciążeń i sposobu ich 

przekazania (rozłożone, skupione), powierzchni przekazywania obciążeń skupionych, 

podatności podłoża gruntowego i wytrzymałości betonu podkładu. 

Zalecenia odnośnie do przyjmowania minimalnych grubości płyt betonowych są 

zróżnicowane. Np. na Słowacji, minimalną grubość podkładu uzależnia się od wytrzymałości 

betonu:  

• 120 mm dla podkładów z betonu C30/37,  

• 130 mm dla podkładów z betonu C25/30,  

• 150 mm dla podkładów z betonu C20/25 

 

4) Wibrowanie mieszanki betonowej  

Beton, a właściwie mieszankę betonową, wibruje się po to, by całkowicie i szczelnie 

wypełnić formę lub deskowanie betonowanego elementu. Wibrowanie betonu usuwa z 

mieszanki pory powietrza, co powoduje, iż struktura betonu jest bardziej szczelna, a tym 

samym pozwala na osiągnięcie wymaganych parametrów wytrzymałościowych. Dobrze 

zawibrowany beton wpływa na trwałość konstrukcji, która dużo wolniej ulega degradacji.  



Do głównych zalet wibrowania, można zaliczyć: zwiększenie wytrzymałości betonu przy 

identycznym składzie mieszanki (wzrost wytrzymałości do 15% w porównaniu z ubijaniem 

ręcznym), poprawę innych cech, takich jak: szczelność, mrozoodporność, odporność na 

agresję chemiczną, lepszą współpracę ze stalą zbrojeniową, zmniejszenie ścieralności, 

 

5) Posadzki zewnętrzne 

Jeszcze inny rodzaj mieszanki betonowej należy stosować na zewnątrz. Oprócz odpowiedniej 

wytrzymałości na ściskanie, przy projektowaniu mieszanki trzeba uwzględnić wpływ 

warunków atmosferycznych – działanie mrozu (beton napowietrzony), wysokie temperatury 

latem (dobór cementu), stosowanie środków odladzających. Wszystkie te czynniki 

determinują zarówno zastosowane do produkcji surowce, jak i grubość wylewki betonowej, 

sposób układania oraz sposób konstruowania dylatacji gotowego elementu. Każdorazowo jest 

to indywidualnie analizowane, aby w efekcie przygotować jak najlepiej dopasowane 

rozwiązanie. 

 

6) Pielęgnacja betonu posadzkowego w warunkach zimowych 

W przypadku prowadzenia prac przy niższych temperaturach konieczne jest chronienie 

wykonywanego elementu przed utratą ciepła technologicznego, natomiast świeży beton musi 

być odpowiednio zabezpieczony przed zamarznięciem wody zarobowej. Wszystkie elementy 

betonowe muszą być koniecznie przykryte z zastosowaniem osłon zewnętrznych, mogą to być 

płachty brezentowe, płyty styropianowe, maty słomiane lub wełna mineralna. 

 

Na samym początku dojrzewania betonu dopuszczalne jest również dostarczanie 

dodatkowego ciepła za pomocą nagrzewnic. Wykorzystanie tego rozwiązania wymaga jednak 

ostrożności, gdyż możemy doprowadzić do przesuszenia powierzchni betonu lub wytworzyć 

zbyt wysokie różnice temperatur w jego obrębie, na skutek czego może dochodzić do jego 

pękania. 

 

 

 

 

 

  


