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Biorąc pod uwagę zarówno energię zużytą 

w produkcji betonu, jak i jego naturalne  właściwości, 

można przyjąć, że beton jest jednym z najbardziej 

„zrównoważonych” materiałów budowlanych.

Taking into account both the energy consumed to 

produce concrete and its natural characteristics, it 

can be considered to be one of the most “sustainable” 

construction materials.

Wyjątkowa kombinacja funkcjonalnych i estetycznych właści-
wości betonu sprawia, że jest on głównym materiałem bu-

dowlanym na świecie. Produkowanie i stosowanie  materiałów bu-
dowlanych w sposób odpowiedzialny jest jednym z największych 
wyzwań naszych czasów. W związku z tym producenci betonu na 
co dzień wdrażają zasady zrównoważonego budownictwa.

Beton spełnia trzy fi lary zrównoważonego budownictwa: spo-
łeczny, środowiskowy i ekonomiczny. Biorąc pod uwagę zarówno 
energię zużytą w produkcji betonu, jak i jego naturalne  właściwo-
ści , można przyjąć, że beton jest jednym z najbardziej zrównowa-
żonych materiałów.

Fakt, że jest on podstawowym materiałem budowlanym najle-
piej oddaje poniższe porównanie. Biorąc pod uwagę zużycie beto-
nu w 2006 roku, które kształtowało się na poziomie 30 miliardów 
ton, można śmiało przyjąć, że beton jest drugą po wodzie substan-
cją zużywaną na świecie.

Adaptacja myślenia

Budownictwo jest niezwykle istotne dla zrównoważonego 
społeczeństwa, jako że z defi nicji wiąże się z użyciem zasobów na-
turalnych. Wiedza i świadomość w czasie budowania oraz efektyw-
ne zarządzanie energię w czasie życia budynków, mogą zapewnić 
znaczne oszczędności energii oraz redukcję dwutlenku węgla przy 

Its exceptional combination of functional and visual charac-
teristics makes concrete the primary construction material in 

the world. The responsible production and use of construction 
materials represents one of the greatest challenges of our time. 
Consequently, concrete producers are implementing sustainable 
construction principles in their everyday work.

Concrete supports the three pillars of sustainable construc-
tion: social, environmental and economic. Taking into account 
both the energy consumed to produce concrete and its natural 
characteristics, it can be considered one of the most sustainable 
materials.

The fact that it is also a basic construction material is best 
refl ected by the comparison below. Taking into account the 2006 
concrete consumption of some 30 billion tons, we can safely as-
sume that concrete is the second substance consumed in the 
world after water.

Adapting the thinking

Construction is of utmost signifi cance for a sustainable society, 
because by defi nition it requires the use of natural resources. 
Knowledge and awareness during the construction as well as 
the effi  cient management of energy throughout the building 
lifecycle can yield signifi cant energy savings and reductions of 

B e t o n  –  z r ów n owa ż o ny  m at e ri a ł 
w  b u d ow n i c t w i e

 Con c r e t e  –  a  s u s t a i n a b l e 
 m at e ri a l  i n  c o n s t ru c t io n
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jednoczesnym utrzymaniu jakości budynku, bezpieczeństwa i wy-
gody jego mieszkańców.

Celem zrównoważonego budownictwa jest stworzenie i odpo-
wiedzialne zarządzanie zdrowym środowiskiem, oparte na zasa-
dach ekologii i wydajnych środków.

Producenci betonu systematycznie wprowadzają w życie zasady 
zrównoważonego rozwoju. Zaadoptowali myślenie o cyklu życia 
oraz wprowadzili zrównoważone cele zmierzające do udoskonalenia 
trwałości, bezpieczeństwa oraz aspektu zdrowotnego betonowych 
konstrukcji. Zabiegają o wydajne zużycie surowców, zachowanie 
energii w budynkach i w procesach produkcyjnych, popularyzują 
recykling i zapewniają pracownikom zawodowe bezpieczeństwo.

Wiele twarzy

Beton ma wiele do zaoferowania. Powstaje ze składników natural-
nych i jest podobny do kamienia, który może być odlany w każdym 
kształcie lub formie. Daje możliwości realizacji każdej wizji projek-
tanta.  Łagodnie zakrzywione budynki, takie jak gmach opery w 

CO2 emissions while at the same maintaining the quality of the 
building, the safety and comfort of its residents.

The purpose of sustainable construction is to create and re-
sponsibly manage a healthy environment following the principles 
of environmental protection and effi  cient means.

Concrete producers systematically implement sustainable 
development principles. They have adapted their thinking to the 
life cycle and introduced sustainable objectives aimed at improv-
ing the durability, safety and health of concrete structures. They 
strive to consume raw materials effi  ciently, keep energy within the 
buildings and production processes, they promote recycling and 
guarantee job security to employees.

Many faces

Concrete has a lot to off er. It is made of natural components and is 
similar to stone, which can, however, be cast in any shape or form. 
It enables any vision of the designer to be put in practice.  Gently 
curving buildings like the Sydney Opera or the church designed 
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Sydney, czy kościół projektu Le Corbusiera  w Ronchamp, ukazują 
delikatną, elastyczną stronę betonu. 

Jego właściwości pozwalają na tworzenie dużych rozpiętości. 
Jest idealny do kształtowania dużych, otwartych przestrzeni. Belki 
i kolumny z betonu mogą być bardzo cienkie dzięki zastosowaniu 
odpowiednich dodatków lub zbrojenia.

Dzięki właściwościom swej masy termicznej budynek betonowy 
pochłania od 5 do 15% mniej energii grzewczej niż jego odpowied-
nik o konstrukcji lekkiej. Masa termiczna betonu może zostać użyta 
w celu uniknięcia lub zredukowania wahań temperatury oraz wyeli-
minowania pożerającego energię systemu klimatyzacji. Długa ży-
wotność budynku betonowego także podwyższa jego efektywność.

Wychodzi z cienia

Jako funkcjonalny i ekonomiczny materiał beton był chowany pod 
warstwą wykończeniową lub po prostu używany jako fundament. 
Jednak w końcu beton odnalazł własne kreatywne formy, swój ję-
zyk i siłę, własny sposób ekspresji.

by Le Corbusier in Ronchamp show the delicate, fl exible face of 
concrete. 

Its characteristics make it possible to build large spans. It is 
ideal for shaping large, open spaces. Concrete beams and columns 
can be very thin if the appropriate additives or reinforcement is 
used.

Due to its thermal mass characteristics, a concrete building 
absorbs between 5% and 15% less heating energy than its light-
structure counterpart. The thermal mass of concrete can be used 
to avoid or reduce temperature fl uctuations and eliminate the 
energy-greedy air conditioning system. The long life of a concrete 
building also improves its effi  ciency.

Coming out of the shadow

As a functional and cost-effi  cient material, concrete used to be 
hidden under the fi nishing layer or simply used as the foundation. 
However concrete has fi nally found its creative forms, its language 
and force, its own way of expressing itself.
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Współpraca między architektami i technologami betonu bar-
dzo szybko doprowadziła do ulepszenia technik budowania i za-
stosowania betonu jako materiału wykończeniowego.

Obecnie użycie betonu nie jest ograniczone do budynków 
i infrastruktury. W połączeniu ze sztuką, technologią, projektem 
i umiejętnościami wykonawcy, beton stał się modnym materiałem 
kształtującym wnętrza kuchni czy łazienki. U źródeł sukcesu beto-
nu na tym polu leży łatwość jego odlewania, barwienia, teksturo-
wania czy szlifowania powierzchni.  

Na straży emisji

Zastosowanie betonu w budownictwie jest głęboko uzasadnione 
w chwili, gdy ludzkość dąży do zmniejszania emisji dwutlenku wę-
gla, w pewnym stopniu odpowiadającego za powstawanie efektu 
cieplarnianego.

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla możliwe są już na etapie 
produkcji podstawowego składnika betonu – cementu. Przy pro-
dukcji cementu dochodzi do emisji procesowej CO2. Ta emisja może 
być jednak mniejsza, jeżeli mniejszą zawartość klinkieru w ce-
mencie wyrównamy surowcami wtórnymi lub odpadami z innych 
gałęzi gospodarki np. granulowanym żużlem wielkopiecowym 
z hutnictwa, czy popiołami lotnymi z elektrowni. 

Odpady wysokokaloryczne mogą być również wykorzysty-
wane jako paliwo alternatywne w piecach cementowych.  Ich 
użycie prowadzi do zachowania paliw kopalnych takich jak 
węgiel czy ropa naftowa. Stosowanie paliw alternatywnych przy-
czynia się także do zmniejszenia całkowitej emisji CO2, ponieważ 
nie dopuszcza do spalania lub składowania odpadów, a tym sa-
mym do emisji gazów cieplarnianych i wpływu na środowisko.

Szacuje się, że tylko dzięki współspalaniu odpadów przemysł 
cementowy w Europie pozwala uniknąć emisji ok. 7,2 mln ton CO2 
rocznie. Zastosowanie odpadów przy produkcji cementu pozwala 
także uniknąć dodatkowej emisji CO2 pochodzącej z utylizacji tych 
odpadów np. w spalarniach.

The cooperation of architects and concrete technology special-
ists very quickly led to improvements in building technologies and 
the use of concrete as the fi nishing material.

Nowadays, concrete use is not reduced to buildings and infra-
structure. Combined with art, technology, design and the contrac-
tor’s skill, concrete has become a fashionable material shaping the 
interiors of kitchens or bathrooms. The success factor of concrete in 
this area is the ease with which it can be cast, coloured, textured or 
polished on the surface .  

Controlling emissions

The use of concrete in construction is very well grounded when 
humanity strives to reduce the emissions of CO2 causing in some 
extend the greenhouse eff ect.

CO2 emission reduction is already possible at the stage of produc-
ing the basic ingredient of concrete, namely cement. When cement is 
produced, CO2 is emitted in the process. However, this emission can 
be lower if the lower clinker content of cement is off set with recycled 
materials or waste from other economic sectors, e.g. granulated blast 
furnace slag from the steel industry or fl y-ash from power plants. 

High calorifi c value waste can also be used as alternative fuel 
in cement kilns. Its use means saving fossil fuels like coal or oil. The 
use of alternative fuels also contributes to reducing the total CO2 
emissions, as it means that the waste is not incinerated or land-
fi lled, so greenhouse gases are not emitted and environmental 
impact is avoided. 

It is estimated that just by co-fi ring waste, the cement industry 
in Europe allows approximately 7.2 mln tons of CO2 a year not to be 
emitted.  The use of waste to produce cement also makes it pos-
sible to avoid additional CO2 emissions from the disposal of this 
waste at e.g. incineration plants.

One characteristic of concrete that has been researched in 
great detail is the carbonatization process. This consists in the sec-
ondary carbonatization of the concrete surface in the presence of 
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Jedną z doskonale znanych właściwości betonu jest proces kar-
bonatyzacji. Polega on na wtórnej karbonatyzacji powierzchni be-
tonu przy obecności wody i CO2. W chwili obecnej dostępne są już 
wyniki badań, które szacują, że w wyniku karbonatyzacji poprzez 
powierzchnię betonu, która ma styczność z powietrzem atmosfe-
rycznym podczas całego cyklu życia konstrukcji (50-70 lat), beton 
może wchłonąć minimum 5-10% ilości CO2, która została wyemito-
wana podczas produkcji cementu użytego do jego wytworzenia.

Życie po życiu

Budowanie dróg o nawierzchni betonowej, oprócz kilkudziesięcio-
letniej trwałości i braku zjawiska koleinowania sprawdza się szcze-
gólnie w tunelach. Tam, w przypadku pożaru,  temperatura może 
przekraczać 1000 stopni Celsjusza i może utrzymywać się przez 
długi czas. Pokazał to pożar w tunelu Mont-Blanc we Francji w 1999 
roku, który trwał 53 godziny i pochłonął 39 ofi ar. Beton jest dobrym 
materiałem do budowy nawierzchni dróg, ponieważ jest niepalny 
i nie emituje szkodliwych substancji w trakcie pożaru. Gwarantuje 
maksymalne bezpieczeństwo ludziom, obiektom i otoczeniu.

W Wielkiej Brytanii  wszystkie autostrady posiadają betonowe 
bariery ochronne. Są one zaprojektowane w sposób pozwalający 
na 50-letni okres eksploatacji, nie wymagający utrzymania.

Beton może także liczyć na drugie życie. Pokazują to m.in. pol-
skie doświadczenia z budowy betonowej autostrady A4 na zachód 
od Wrocławia. Starą, ponad 70-letnią nawierzchnię betonową roze-
brano, rozkruszono i wykorzystano do budowy nowej autostrady 
o nawierzchni betonowej. Około 20-30% całkowitej ilości kruszywa 
może być zastąpione dobrej jakości kruszonym betonem.

Tak wygląda recykling w praktyce. Tak beton wpisuje się w za-
sady zrównoważonego rozwoju.

water and CO2. Results are already available of research as part of 
which it has been estimated that due to the carbonatization of the 
concrete surface which is exposed to the atmosphere throughout 
the lifecycle of a struc ture (50-70 years), concrete can absorb at 
least 5% - 10% of the CO2 emitted during the production of the ce-
ment used to make that same concrete.

Life after life

Concrete-surfaced roads, which are characterised by durability 
counted in decades and no rutting, are particularly suitable for tun-
nels. If a fi re breaks out in one, the temperature can exceed 1,000 
Centigrade and stay at that level for a long time. This was seen 
during the Mont-Blanc tunnel fi re in France in 1999, which raged 
for 53 hours and cost 39 lives. Concrete is a good material for road 
surfaces as it is infl ammable and emits no harmful substances dur-
ing a fi re. It guarantees the greatest safety of people, structures and 
the environment.

In the UK, all motorways have concrete barriers. They are de-
signed so as to be used for 50 years without any maintenance.

Concrete can also get a second life. This is illustrated by the 
Polish experience from the construction of the concrete A4 mo-
torway west of Wroclaw. The previous concrete surface aged over 
70 was demolished, crushed and used to build the new concrete-
paved motorway. High quality crushed concrete can replace some 
20-30% of the total aggregate.

This is recycling in practice. This is how concrete fulfi ls sustain-
able development principles.




