
Agresja chemiczna XA

Chlorki niepochodzące z wody morskiej XD

Chlorki z wody morskiej XS

Karbonatyzacja XC

Brak zagrożeń XO

Zamrażanie / rozmrażanie XF

KLASY EKSPOZYCJI BETONU ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 206:2014 
”BETON – WYMAGANIA, WŁAŚCIWOŚCI, PRODUKCJA I ZGODNOŚĆ”

Norma PN-EN 206:2014 określa dla danej klasy ekspozycji wym gania dotyczące składu i właściwości betonu (tabela 1) tj.:

•	 minimalną zawartość cementu, 
•	 maksymalny współczynnik w/c,
•	 minimalną klasę wytrzymałości na ściskanie betonu,
•	 napowietrzenie, rodzaj cementu.

Rys. 1. Klasy ekspozycji wg PN-EN 206:2014

Tabela 1. Wymagania dotyczące betonu w klasach ekspozycji wg PN-EN 206:2014

KLASA EKSPOZYCJI – ODDZIAŁYWANIE ŚRODOWISKA NA BETON W KONSTRUKCJI. 
ODDZIAŁYWANIA MOGĄ MIEĆ ChARAKTER ChEMICZNY LUB FIZYCZNY (RYS. 1), 
MOGĄ WPŁYWAĆ NA BETON LUB NA ZBROJENIE, LUB INNE ZNAJDUJĄCE SIę 
W NIM ELEMENTY METALOWE, KTóRE W  PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM NIE 
ZOSTAŁY UWZGLęDNIONE JAKO OBCIĄżENIA.

PRZESTRZEGANIE ZASAD NORMOWYCh GWARANTUJE OBIEKTOM WYKONANYM 
Z BETONU TRWAŁOŚĆ PRZEZ OKRES UżYTKOWANIA CO NAJMNIEJ 50 LAT.

Klasa 
ekspo-

zycji
Opis środowiska

Przykład przyporządkowania do danej 
klasy

Min. zawartość 
cementu 
[kg/m3]

Max. współczyn-
nik w/c

Min. klasa 
wytrz. na 
ściskanie 

Brak zagrożenia korozją lub agresją środowiska

X0
Dla betonów niezbro-
jonych wszystkie klasy 

oprócz XF, XA

Elementy betonowe 
wewnątrz budynków o małej wilgot-

ności powietrza
— — C12/15
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Korozja wywołana karbonatyzacją

XC1 Suche lub stale mokre
Elementy betonowe wewnątrz 

budynków o normalnej wilgotności 
powietrza

260 0,65 C20/25

XC2
Mokre, sporadycznie 

suche
Części konstrukcji hydrotechnicznych;

większość fundamentów
280 0,60 C25/30

XC3
Umiarkowanie wil-

gotne

Elementy betonowe wewnątrz bu-
dynków o podwyższonej wilgotności 

powietrza;
Zewnętrzne elementy betonowe 

osłonięte przed deszczem;

280 0,55 C30/37

XC4
Cyklicznie: suche – 

mokre

Elementy narażone na
kontakt z wodą, spoza klasy ekspozycji 

XC2
300 0,50 C30/37

Korozja wywołana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej

XD1
Umiarkowanie wil-

gotne

Elementy betonowe 
narażone na działanie chlorków 

z powietrza
300 0,55 C30/37

XD2
Mokre sporadycznie 

suche

Betonowe elementy 
basenów kąpielowych;

betonowe elementy zbiorników prze-
mysłowych 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 wywołana chlorkami pochodzącymi z wody morskiej

XS1
Działanie soli zawar-

tych w powietrzu
Elementy zlokalizowane w pobliżu 

wybrzeża
300 0,50 C30/37

XS2 Stałe zanurzenie
Zatopione części 

konstrukcji morskich
320 0,45 C35/45

XS3
Strefy pływów, rozbry-

zgów i aerozoli

Strefy rozbryzgu 
i obmywania konstrukcji morskich 

(w efekcie falowania morza)
340 0,45 C35/45

Agresja spowodowana zamrażaniem/rozmrażaniem 1)

XF1
Umiarkowane nasyce-

nie wodą
Pionowe powierzchnie narażone na 

deszcz i zamarzanie
300 0,55 C30/37

XF22)

Umiarkowane nasyce-
nie wodą ze środkami 

odladzającymi

Pionowe powierzchnie konstrukcji 
drogowych narażone na zamarzanie 

i działanie środków odladzających 
z powietrza

300 0,55 C25/30

XF32)

Silne nasycenie wodą 
bez środków odladza-

jących

Poziome powierzchnie narażone na 
deszcz i zamarzanie

320 0,50 C30/37

Tabela 1. Wymagania dotyczące betonu w klasach ekspozycji wg PN-EN 206:2014  cd.

 str. 2 



XF42)

Silne nasycenie wodą 
ze środkami odladzają-
cymi lub wodą morską

Jezdnie dróg i mostów narażone na 
działanie środków odladzających,

Powierzchnie betonowe i strefy roz-
bryzgów narażone na działanie wody 

i zamarzanie

340 0,45 C30/37

Agresja chemiczna

XA1
Słaba agresja 

chemiczna
Beton narażony na kontakt z gruntem 
i wodą gruntową zgodnie z tabelą 2

300 0,55 C30/37

XA23) Umiarkowana agresja 
chemiczna

Beton narażony na kontakt z gruntem 
i wodą gruntową  zgodnie z tabelą 2

320 0,50 C30/37

XA33) Silna agresja 
chemiczna

Beton narażony na kontakt z gruntem
 i wodą gruntową zgodnie z tabelą 2

360 0,45 C35/45

1) dla klas ekspozycji XF należy stosować kruszywo zgodne z PN-EN 12620 o odpowiedniej odporności na zamrażanie/rozmrażanie
2) dla klas ekspozycji XF2÷XF4 wymagany jest minimalny poziom napowietrzenia 4% i stosowanie kruszywa mrozoodpornego
3) dla klas ekspozycji XA2, XA3 wymagane jest stosowanie cementów odpornych na siarczany SR lub HSR

Tabela 1. Wymagania dotyczące betonu w klasach ekspozycji wg PN-EN 206:2014  cd.

Tabela 2. Wartości graniczne dla klas ekspozycji XA

Klasyfikacja agresywnych środowisk chemicznie XA (tabela 2) dotyczy gruntów naturalnych i wody gruntowej o temperaturze od 5°C 
do 25°C i tak wolnemu przepływowi wody, że można go określić jako warunki statyczne. Klasę determinuje najbardziej niekorzystna 
wartość właściwości chemicznej. Określenia klasy środowiska agresywnego chemicznie dokonujemy na podstawie przyporządkowa-
nia wartości danej charakterystyki chemicznej do przedziału wartości z tabeli 2. Gdy dwa lub więcej parametrów agresywności wska-
zują na tę samą klasę, środowisko należy zakwalifikować do następnej wyższej klasy, chyba że dodatkowe badanie dla określonego 
przypadku udowodni, że nie jest to konieczne.

Beton może być poddany więcej niż jednemu oddziaływaniu, a zatem warunki środowiska, w których znajduje się beton, mogą wy-
magać określenia kombinacji klas ekspozycji. Różne powierzchnie betonowe danego elementu konstrukcyjnego mogą być narażone 
na różne oddziaływania środowiskowe (rys. 2).

Właściwość chemiczna Metoda badania XA1 XA2 XA3

Woda gruntowa

SO4
2- [mg/l] EN 196-2 ≥ 200 i ≤ 600 > 600 i ≤ 3000 > 3000 i ≤ 6000

pH ISO 4316 ≤ 6,5 i ≥ 5,5 < 5,5 i ≥ 4,5 < 4,5 i ≥ 4,0
CO2 agresywny [mg/l] EN 13577 ≥ 15 i ≤ 40 > 40 i ≤ 100 > 100 aż do nasycenia

NH4+ [mg/l] ISO 7150-1 ≥ 15 i ≤ 30 > 30 i ≤ 60 > 60 i ≤ 100
Mg2+ [mg/l] EN ISO 7980 ≥ 300 i ≤ 1000 > 1000 i ≤ 3000 > 3000 aż do nasycenia

Grunt

SO4
2- całkowitea) [mg/kg] EN 196-2 b) ≥ 200 i ≤ 3000 c) > 3000 c) i ≤ 12000 > 12000 i ≤ 24000

Kwasowość według Bauman-
na Gully’ego [ml/kg]

prEN 16502 > 200 nie spotykane w praktyce

a) Grunty gliniaste o przepuszczalności poniżej 10-5 m/s mogą być przesunięte do niższej klasy.
b) Metoda badania przewiduje ekstrakcję SO42- z użyciem kwasu chlorowodorowego; alternatywnie można zastosować ekstrakcję  wodną, jeżeli takie badania były już wcześniej 

prowadzone w miejscu stosowania betonu.
c) W przypadku, gdy istnieje ryzyko akumulacji jonów siarczanowych w betonie na skutek cyklicznego wysychania i nawilżania lub podciągania kapilarnego, wartość graniczną 

3000 mg/kg należy zmniejszyć do 2000 mg/kg
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b) obiekt inżynierii komunikacyjnej

Kapa mostowa
XD3, XF4

Płyta
XD1, XF2

Ekran akustyczny
XD2, XF2, XF4

Fundament zbrojony
XC2, XD1

Głowica pala, Pal
XC4, XF1, XA1

Beton drogowy
XC4, XF4

Dno kanału XC2

Filar

Strefa
rozbryzgu
wody
XD2, XF2, 
XF4

b) obiekt mieszkalny

Fundament
XC1 lub XC2

Posadzka na gruncie
XC1 lub XC2

Ściana zewnętrza piwnic
XC4, XF1, XA1

Ściany 
zewnętrzne 
XC4, XF1

Ściany 
wewnętrzne 
XC1

Stropy 
wewnętrzne 
XC1

Taras  
XC4, XF3

Wieniec  
XC4, XF1

Nawierzchnia stacji benzynowej
XC4, XF1, XA1, XM1*
*klasa ekspozycji wg PN-B-06265

Posadzka przemysłowa
XM1*

Rampa przemysłowa
XC4, XF4, XA1,XM1*

c) obiekt przemysłowy

Rys. 2. Przykłady klas ekspozycji w różnych obszarach budownictwa
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