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M.13.00.00 BETON 

M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszych Ogólnych Specyfikacji Technicznych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Betonu Projektowanego oraz robót betonowych związanych z 
budową obiektów inżynierskich objętych Kontraktem. 

Oznaczenie klas betonu użytych w Dokumentacji Projektowej zgodne jest z normą 
PN-EN 206:2014-04. Jeżeli gdziekolwiek pojawia się opis zgodny z normą projektową dla 
obiektów mostowych PN-91/S-10042, jako odpowiadające należy przyjmować klasy betonu 
wg poniższej tabeli. 

Tabela nr 1 Oznaczenie klas betonu wg poszczególnych norm 
BETON wg PN-91/S-10042 (RGb) 

B10 B15 B20 B25 B30 B37 B45 B50 B55 B60 - 

BETON wg PN-EN 206:2014-04 (Fck.cube) 

C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 

Klasy wytrzymałości betonu na ściskanie dla poszczególnych elementów podano w 
Dokumentacji Projektowej. 

Przygotowanie STWIORB dla Betonu Recepturowego wg PN-EN 206:2014-04 należy 
do obowiązków Wykonawcy. 

1.2. Zakres stosowania OST 
 

OST stanowi Dokument Kontraktowy przy realizacji robót, które zostaną wykonane w 
ramach Kontraktu wymienionego w STWIORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Roboty, których dotyczy OST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie betonów na potrzeby budowy obiektów inżynierskich. 

OST dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
Robót związanych z: 

 wykonaniem mieszanki betonowej, 
 transportem mieszanki na budowę, 
 wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 
 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
 pielęgnacją betonu. 

Niniejsza OST zawiera wspólne wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z 
betonu. Inne Warunki odnoszące się do konstrukcji betonowych zawierają szczegółowe 
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wymagania dotyczące specyfiki opisanych tam robót i należy jeż rozpatrywać łącznie z 
Warunkami Kontraktu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych OST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Warunkami i poleceniami Inżyniera. 

Wymagane jest, aby beton był wykonywany zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do produkcji betonu winny spełniać wymagania zawarte w 
Dz.U.00.63.735 oraz w normie PN-EN 206:2014-04. 

Składniki betonu zgodnie z PN-EN 206:2014-04 nie powinny zawierać substancji 
szkodliwych w ilościach mogących obniżać trwałość betonu lub spowodować korozję 
zbrojenia. Ustalona ogólna przydatność danego składnika nie oznacza, że może on być 
stosowany w każdej sytuacji i do każdego składu betonu. 

Jeśli nie ma normy europejskiej dotyczącej danego składnika, gdy nie jest on w niej 
uwzględniony lub, gdy dany składnik jest znacząco niezgodny z wymaganiami takiej normy, 
określenie przydatności tego składnika można przeprowadzić na podstawie: 

- europejskiego dokumentu oceny, dotyczącej zastosowania danego składnika, 
- odpowiedniej normy krajowej lub krajowego dokumentu oceny w kraju stosowania 

betonu. 

2.2.1.  Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 
197-1:2012.  

Dla betonów konstrukcyjnych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie cementu 
portlandzkiego niskoalkalicznego bez dodatków obniżających jego trwałość – CEM I o 
klasach 32.5 (do betonu klasy C25/30) oraz 42.5 i 52.5  do betonów pozostałych (wyższych) 
klas, zgodnie z recepturami mieszanki betonowej. 

Zaleca się, aby ilości alkaliów nie przekraczała 0,6%, a w przypadku kruszywa 
niereaktywnego 0,9%. 
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Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości 
(atest) wraz z wynikami badań z uwzględnieniem wymagań zawartych „Rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2000r., Nr 63, poz. 735), przy czym cement pochodzący z każdej dostawy musi być 
poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3:+A1:2011, PN-EN 196-
6:2011. 

2.2.2. Kruszywo 

Do wykonania betonu konstrukcyjnego należy stosować kruszywa naturalne według 
PN-EN 12620+A1:2010. 

Ocena zgodności kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach 
inżynierskich wymagana jest według systemu oceny 2+.  

Jako kruszywo grube powinny być zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym 
wymiarze ziarna nie większym niż 31,5 mm spełniające następujące wymagania podane w 
poniższej tabeli: 

  

 

 
Lp. Właściwości kruszywa Wymagania 

1. Uziarnienie według PN-EN  933-1 w 
zależności od wymiaru kruszywa , 
kategoria nie niższa niż  

 

D/d≤2 lub D≤11.2mm Gc85/20 

D/d>2 lub D>11.2mm Gc90/15 

2. Tolerancja uziarnienia w zależności 
od wymiaru kruszywa ,kategorie:  

D/d<4 GT15 

D/d≥4 GT17,5 

3. Zawartość pyłów według PN-En 933-
1 kategoria nie wyższa niż  f1,5 

4. Kształt kruszywa grubego wg normy 
PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4 
kategoria nie wyższa niż  

FI20 lub SI20 

5. Procentowa zawartość ziaren o 
powierzchni przekruszonej lub 
łamanej w kruszywie grubym według 
PN-EN 933-5 kategoria nie niższa : 

C100/0 



Budowa obwodnicy Malni i Choruli  
w ciągu DW 423 

STWIORB – obiekty inżynierskie 

M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY 

 

6  rev. 01 

Lp. Właściwości kruszywa Wymagania 

6. Mrozoodporność według PN-EN 
1367-6 w 1% NACl badana na 
kruszywie o wymiarze 8/16:wartość 
nie wyższa niż % oraz odporność 
kruszywa na rozdrabnianie według 
PN-EN1097-2 badana na kruszywie 
o wymiarze 10/14, rozdz.5 kategoria 
nie wyższa niż: 

6 LA25 

2 LA40 

7. „Zgorzel słoneczna „ bazaltu według 
PN-EN 1367 -3 ,badana na 
kruszywie o wymiarze 10/14; 
kategoria: 

SBLA 

8. Gęstość ziaren według  PN-EN 
1097-6 rozdział 7,8 lub 9 

deklarowana przez 
producenta 

9. Gęstość nasypowa według PN-EN 
1097-3 

deklarowana przez 
producenta 

10. Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 
rozdział 7,8 lub 9  

WA24 deklarowana przez 
producenta 

11. Skład chemiczny –uproszczony opis 
petrograficzny wg PN-EN 932-3 

deklarowany przez 
producenta 

12. Reaktywność alkaliczno-
krzemionkowa stopień potencjalnej 
reaktywności według PN-B-06714-
46 

Stopień potencjalnej 
reaktywności 0 1) 

13. Zawartość siarczanów 
rozpuszczalnych w kwasie  według 
PN-EN 1744-1+A1 , rozdział 12 nie 
wyższa niż kategoria 

AS0,2 

14 Zawartość siarki całkowitej według 
PN-EN 1744-1+A1 rozdział 11 
wartośc nie wyższa niż w %: 

1 

15 Zawartość chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie według 
PN-EN 1744 -1+A1 wartośc nie 
wyższa niż w % 

0,02 

16 Zanieczyszczenia lekkie według PN-
EN 1744-1+A1 p.14.2 ,wartość nie 
wyższa niż w % 

0,1 

17 Zawartość substancji organicznych 
według PN-EN 1744-1+A1 p.15.1 

Barwa nie ciemniejsza niż 
wzorcowa 
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1) w przypadku stwierdzenia, że badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej 
reaktywności alkalicznej należy wykonać badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; 
dopuszczenie do zastosowania przy spełnieniu wymagania: reaktywność alkaliczna z 
cementem nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych większych niż 0,1 %. 

Jako kruszywo drobne powinno być stosowane kruszywo o uziarnieniu nie większym  
niż 4 mm spełniającym następujące wymagania podane w tablicy 

 
Lp. Właściwości kruszywa Wymagania 

1. Uziarnienie według PN-EN  933-1 
;wymagana kategoria GF85 

2. Zawartość pyłów według PN-EN 
933-1 kategoria nie wyższa niż  f3 

3. Tolerancje deklarowanego typowego 
uziarnienia kruszywa drobnego 

Zgodnie z tablicą C.1 w 
normie PN-EN 12620 

4. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-
6 rozdz.7,8 i 9  

Deklarowana przez 
producenta 

5. Gęstość nasypowa według PN-EN 
1097-3 

Deklarowana przez 
producenta 

6. Reaktywność alkaliczno-
krzemionkowa; stopień potencjalnej 
reaktywności według PN-B-06714-
46  

Stopień potencjalnej 
reaktywności 0 1) 

7. Zawartość siarczanów  
rozpuszczalnych w kwasie według 
PN-EN 1744-1+A1 ,rozdz.12;nie 
wyższa niż kategoria 

AS0,2 

8. Zawartość siarki całkowitej według 
PN-EN 1744-1+A1 rozdział 11 
wartość nie wyższa niż w %: 

1 

9. Zanieczyszczenia lekkie według PN-
EN 1744-1+A1 p.14.2 ,wartość nie 
wyższa niż w % 

0,5 

10. Zawartość substancji organicznych 
według PN-EN 1744-1+A1 p.15.1 

Barwa nie ciemniejsza niż 
wzorcowa 

1) w przypadku stwierdzenia, że badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej 
reaktywności alkalicznej należy wykonać badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; 
dopuszczenie do zastosowania przy spełnieniu wymagania: reaktywność alkaliczna z 
cementem nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych większych niż 0,1 %. 

Ponadto zaleca się, żeby kruszywo drobne spełniało poniższe wymagania 
charakteryzujące jego uziarnienie:  
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 ziarna nie większe niż 0,25 mm - (14÷19)%,  
 ziarna nie większe niż 0,5 mm - (33÷48)%,  
 ziarna nie większe niż 1 mm - (57÷76)%,  

Jednakże, zgodnie z zapisem Dz. U. Nr 63 Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki  Morskiej z dnia 30 maja 2000 „W sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”, uziarnienie kruszywa 
powinno:  
 

a) być ustalone doświadczalnie w czasie projektowania mieszanki betonowej - dla 
betonów klasy C30/37 i klas wyższych,  

b) dla betonów klas C20/25  i C25/30 mieścić się odpowiednio w granicach w tabeli:  
 

 Wymiar boku oczka sita  
(mm) 

Ułamek masowy kruszywa przechodzącego przez sito 

wymiar ziarna  ≤ 16mm (%) wymiar ziarna ≤ 31,5mm (%) 

0,25 
0,50 
1,0 
2,0 
4,0 
8,0 
16,0 
31,5 

3÷8  
 7÷20 
12÷32 
21÷42 
36÷56 
60÷76 
 100  

- 

2÷8 
5÷18 
8÷28 
14÷37 
23÷47 
38÷62 
62÷80 
100 

2.2.3 Woda  

Do betonu należy stosować wodę pitna wodociągową. Woda ta nie wymaga badań 
laboratoryjnych, o których mowa w PN-EN 1008:2004. 

2.3. Klasy ekspozycji 

Wymagane klasy ekspozycji elementów betonowych w zależności od warunków 
pracy należy przyjmować zgodnie z poniższą tabelą, chyba, że w Dokumentacji Projektowej 
podano inne wymagania.  

 

 

Element Warunki ekspozycji Klasy ekspozycji 

pale przy braku agresywności chemicznej XA XC2 

przy agresywności chemicznej XA1, (XA2) XC2, XA1 (XA2) 

ławy 
fundamentowe, 
oczepy pali 

przy braku agresywności chemicznej XA XC2 

przy agresywności chemicznej XA1, (XA2) XC2, XA1 (XA2) 



M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY Budowa obwodnicy Malni i Choruli  
w ciągu DW 423 

STWIORB – obiekty inżynierskie 
 

rev. 01  9 

słupy filarów, 
korpusy 
przyczółków 

wiadukty nad drogami klasy A, S, GP, G  
(elementy narażone na działanie aerozolu z 
chlorkami, tzn. zlokalizowane w sąsiedztwie 
jezdni, najdalej na przeciwskarpie rowu, przyczółki 
przewidziane w skarpie nasypu uważa się za 
niezagrożone działaniem aerozoli z chlorkami) 

XC4, XD3, XF4 

pozostałe obiekty mostowe 
(elementy nie narażone na działanie aerozolu z 
chlorkami) 

XC4, XD1, XF1 

ustrój nośny wiadukty nad drogami klasy A, S, GP, G 
(elementy narażone na działanie aerozolu z 
chlorkami) 

XC4, XD3, XF4 

pozostałe obiekty mostowe 
(elementy nie narażone na działanie aerozolu z 
chlorkami) 

XC4, XD1 

kapy 
chodnikowe, 
gzymsy 

kapy chodnikowe i gzymsy wykonywane z 
”ciężkim” zabezpieczeniem (żywice na 
chodnikach, wyprawy na gzymsach) 

XC3, XF2 

nawierzchnie 
mostowe 

Wszystkie XC4, XD3, XF4, 
XM1 

bariery 
betonowe 

Wszystkie XC4, XD3, XF4 

płyty 
przejściowe 

Wszystkie XC2 

- konstrukcje narażone na oddziaływanie wód 
agresywnych (np. wody morskiej) 

XS3, XF4, XC4, 
XA1 

2.4. Pozostałe wymagane parametry  

Poniższa tabela zawiera właściwości, które powinien spełniać beton: 

Parametr Wymagania Zgodnie z: 

maksymalny nominalny 
górny wymiar ziaren 
kruszywa 

16mm   beton ≥ C25/30 
PN-S-10040:1999 31.5mm  beton < C25/30 

klasa zawartości chlorków:   

- w konstrukcjach 
żelbetowych 

nie większy niż Cl 0,40 Patrz 10.1 

- w konstrukcjach 
sprężonych 

nie większy niż Cl 0,20  

nasiąkliwość do 4% - dla elementów 
mających bezpośredni 
kontakt z wodą i chemicznymi 
środkami odladzającymi (kap 
chodnikowych) 
do 5% dla pozostałych 
elementów 

PN-91/S-10042, 
PN-S-10040:1999, PN-B-
06250:1988 
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wodoszczelność Odpowiadająca przynajmniej 
stopniowi W8 (dla kap 
chodnikowych W10) większa 
od 0.8 MPa (1,0 MPa) (wg 
PN- 88/B-06250)  

PN-B-06250:1988 

Zawartość powietrza max 2% w przypadku betonu 
nienapowietrzonego 
nie mniej niż 4% dla betonu 
napowietrzonego 

PN-EN 206:2014-04, PN-EN 
12350-7:2011 

Stopień mrozoodporności 

ubytek masy nie większy od 
5% 
spadek wytrzymałości nie 
większy od 20% 
po 150 cyklach zamrażania i 
odmrażania (F 150) 

PN-S-10040:1999, PN-B-
06250:1988 

Beton klasy niższej niż C20/25 powinien spełniać wymagania tylko w zakresie 
wytrzymałości na ściskanie. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Instalacje do wytwarzania betonu powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego 
przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą 
mieć zapewnioną szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu 
powinny być kontrolowane co najmniej raz na 2 miesiące i rektyfikowane przynajmniej raz na 
rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać 
pomieszczenie wszystkich składników mieszanych bez wyrzucania na zewnątrz. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na 
odległość nie większą niż 10m, wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

4.2.1. Transport cementu 

Transport cementu w workach, krytymi środkami transportowymi. Dla cementu luzem 
należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowywania cementu 
oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

4.2.2. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
 naruszenia jednorodności masy, 
 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 
miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

4.2.3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

4.2.3.1 Środki do transportu betonu  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 

4.2.3.2 Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu 
następujących warunków: 
a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej (6cm wg stożka 

opadowego), 
b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 
c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 

12° przy transporcie w dół, 
d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania 

masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, przy 
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czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy 
betonowej, 

e) odległość transportu nie przekracza 10m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIORB M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Wymagania podstawowe 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) 

zawierającego: 
 projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 

będą wykonywane roboty betonowe, 
 projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji 

projektowej,  
 projekt techniczny rusztowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji 

projektowej, i obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 
 program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska 

podczas wykonywania robót objętych niniejszymi ST, 
 opracowanie dokumentacji technologicznej 
 planu kontroli jakości betonu dostosowanego do wymagań technologii produkcji, 

zawierającego podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz 
szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości 
mieszanki i betonu wg pkt. 6.2.1.1 niniejszych STWIORB. 

Wykonawca wykona i przedstawi do zatwierdzenia receptę laboratoryjną 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Opracowania te obejmują: 
 wybór składników betonu, 
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
 sposób transportu mieszanki betonowej, 
 kolejność i sposób betonowania, 
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
 sposób pielęgnacji betonu, 
 zestawienie zakresu niezbędnych badań i pomiarów niezbędnych do wykonania podczas 

betonowania i po jego zakończeniu 

Dla sporządzonego w wyżej wymienionym zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 

5.2.2. Roboty betonowe 

5.2.2.1. Zalecenia ogólne 
 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 
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 prawidłowość wykonania deskowania oraz wykonanych dla niego konstrukcji wsporczych, 
 prawidłowość wykonania zbrojenia, 
 zgodność rzędnych z projektem, 
 czystość deskowania, obecność wkładek dystansowych, sposób zabezpieczenia 

powierzchni deskowania przed przywieraniem betonu (zastosowanie środka 
antyndhezyjnego), 

 przygotowanie betonu we wcześniej wykonanej przewie technologicznej, 
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 

betonową 
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Badania betonu należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
06250:1988 (poza poborem próbek dla zbadania parametrów mieszanki niedojrzałej, dla 
której zapisy tej normy nie obowiązują). 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-EN 206:2014-04 oraz 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r., Nr 63, poz. 735). 

5.2.2.2. Układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od 
powierzchni na którą spada. w przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0m) 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
postanowień STWIORB i PZJ, a w szczególności: 

 mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi 

 do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne 

a) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  
 wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej;  

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora;  

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 
5-8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 
30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym;  

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-
0,70m; 

b) Przerwy w betonowaniu 

Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie określono przerw w betonowaniu, należy je 
sytuować w miejscach uzgodnionych z Inżynierem. 
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W przypadku przerwy w betonowaniu trwającej ponad 2 godziny wznowienie może 
nastąpić po przygotowaniu szorstkiej powierzchni stykowej na betonie starym oraz po 
oczyszczeniu i nawilżeniu tej powierzchni. 

c) Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.2.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 

a) Temperatura otoczenia  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż +5°C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 
+10°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. 

b) Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.2.2.4. Pielęgnacja betonu 

a) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
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Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy 
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

b) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 12 godzinach od 
zabetonowania. 

5.2.2.5. Obróbka cieplna i pielęgnacja betonu w produkcji prefabrykatów 

Gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niż +10°C należy przestrzegać 
następujących rygorów w prowadzeniu obróbki cieplnej: 

 bezpośrednio po zakończeniu formowania przykryć powierzchnie elementów izolacją 
paroszczelną (np. folią polietylenową), którą pozostawia się na cały czas obróbki 
cieplnej, 

 wstępne dojrzewanie w temperaturze otoczenia - min. 3 godz., 
 podnoszenie temperatury betonu z szybkością max. 15°C/godz., 
 max temperatura betonu podczas obróbki cieplnej nie większa od 80°C, 
 studzenie w formie z przykryciem paroszczelnym do uzyskania różnicy temperatur 

między powierzchnią betonu a otoczeniem nie większej niż 40°C. 

Przykładowo, gdy max. temp. obróbki cieplnej wynosi 80°C a temp. otoczenia wynosi 
około 10°C, wówczas czas trwania kolejnych faz będzie następujący: 

 wstępne dojrzewanie min. 3 godz., 
 podnoszenie temperatury około 5 godz., 
 utrzymanie temperatury 80°C 4 godz., 
 studzenie 2 godz. 

5.2.2.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni widocznych betonów obowiązują następujące wymagania:  
 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, jednakowego koloru, 

bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad 
powierzchnię. 

 Pęknięcia są niedopuszczalne. 
 Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1cm oraz rozwartość nie przekracza 
0,2mm.  

 Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
betonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa 
niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany. 

 Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeżeli 
dokumentacja projektowa i PFU nie przewiduje specjalnego wykończenia 
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powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody. 

 Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno 
następować podczas betonowania płyty zgodnie z Dokumentacją Projektową i PFU. 
Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami 
wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m 
nie powinno przekraczać 1,0cm.  

 Równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i STWIORB 
określającej warunki układania hydroizolacji. 

 Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne 
nierówności do 3mm lub wgłębienia do 5mm, 

 Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.), które spełniały funkcję stężeń 
deskowań lub inne i wystają z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte 
przynajmniej 1 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być 
wypełnione zaprawą cementową. 
Wszystkie uszkodzenia, pustki, wykruszyny i nierówności powierzchni przekraczające 

wartości dopuszczalne, powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Części wystające 
powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem żywicznym o 
składzie zatwierdzonym przez Inżyniera. Bardzo duże ubytki i nierówności płyty 
przekraczające 2 cm należy naprawić betonem cementowym bezskurczowym wykonanym 
wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inżyniera. 

5.2.3 Deskowania 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 

konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być 
sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej 
wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i 
obciążania pomostami roboczymi. 

5.2.4. Rusztowania  
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według PZJ. 

Rusztowania muszą uwzględniać podniesienie wykonawcze ustroju niosącego (podane w 
dokumentacji projektowej) oraz wpływ osiadania samych podpór tymczasowych przyjętych 
przez Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

6.2.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

6.2.1.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości składników betonu, mieszanki betonowej 
i betonu, badane zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 206:2014-04 oraz PN-
B-06250:1998. Badania winny obejmować sprawdzenie: 

 właściwości cementu i kruszywa, 
 konsystencji mieszanki betonowej, 
 zawartości powietrza w mieszance betonowej, 
 wytrzymałości betonu na ściskanie, 
 nasiąkliwości betonu (tylko na etapie projektowania i sprawdzania recepty), 
 przepuszczalności wody przez beton. 
 odporność betonu na działanie mrozu. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 206:2014-04. Badania winny 
obejmować sprawdzenie co najmniej: 

– konsystencji mieszanki betonowej -  dla zarobów próbnych w ilościach określonych 
w PZJ oraz przy każdym ładunku betonu, (ilość mieszanki betonowej 
transportowana pojazdem, obejmująca zarób lub więcej zarobów), 

– zawartości powietrza w mieszance betonowej – dla zarobów próbnych w ilościach 
określonych w PZJ oraz raz dziennie dla betonu o jednakowej recepturze, od 
jednego producenta, 

– wytrzymałości betonów na  ściskanie dla zarobów próbnych w ilościach określonych 
w PZJ dla każdej receptury betonu dla każdego producenta po 28 dniach, natomiast 
dla betonów przeznaczonych do wykonania konstrukcji nośnych obiektów 
wykonywanych segmentowo należy wykonać badania dla dojrzewających betonów 
od 3 do 14 dni (co 1 dzień) w celu określenia krzywej przyrostu wytrzymałości, 

– wytrzymałości betonu na ściskanie - oznaczana  zawsze po 28 dniach i dodatkowo 
dla młodszego betonu (gdy Wykonawca planuje wcześniejsze sprężenie obiektu),  w 
ilości nie mniejszej niż: 3 próbki na pierwsze 50 m3 betonu o jednakowej recepturze, 
od jednego producenta, po pierwszych 50 m3 betonu o jednakowej recepturze, od 
jednego producenta: 1 próbka na 150 m3 betonu, a przy większej ilości elementów 
wykonywanych w trakcie jednego cyklu  1 próbka na jeden betonowany element, 
tzn. na 1 podporę, 1 wykonywany segment konstrukcji nośnej. W przypadku 
stosowania cementów hutniczych CEMIII dopuszcza się badanie wytrzymałości 
betonu na ściskanie po 56 dniach. Podczas zarobów próbnych można za zgodą 
Inżyniera sporządzić krzywą przyrostu wytrzymałości i określić docelowy termin 
badania wytrzymałości w przypadkach spornych, 

– nasiąkliwości betonu – tylko dla zarobów próbnych raz dla jednej receptury od 
jednego producenta; [przy czym należy prowadzić badania po 28 dniach dla 
betonów na cementach klasy CEM I, po 56  dla CEM II, a dla CEM III po 90 dniach], 

– przepuszczalności wody przez beton – tylko dla zarobów próbnych przynajmniej raz 
dla jednej receptury od jednego producenta; [przy czym należy prowadzić badania 



Budowa obwodnicy Malni i Choruli  
w ciągu DW 423 

STWIORB – obiekty inżynierskie 

M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY 

 

18  rev. 01 

po 28 dniach dla betonów na cementach klasy CEM I, po 56  dla CEM II a dlai CEM 
III po 90 dniach],  

– odporność betonu na działanie mrozu - co najmniej raz w okresie wykonywania 
obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 dla betonu o jednakowej recepturze, co 
zostanie uszczegółowione w odpowiednich PZJ; [przy czym należy prowadzić 
badania po 56 dniach dla betonów na cementach klasy CEM I i CEM II, a dla CEM 
III po 90 dniach].  

6.2.1.2. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych niniejszą OST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów  

Próbki mieszanki betonowej należy losowo wybierać i pobierać zgodnie z PN-EN 
12350-1:2011. 

W PZJ powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualnymi normami, 
Warunkami oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 

6.2.1.3. Kontrola rusztowań i deskowań 

Badania elementów rusztowań i deskowań należy przeprowadzać w zależności od 
użytego materiału zgodnie z: 

– PN-M-47900-1 do 3:1996  w przypadku  elementów stalowych, 
– PN-B-03163-1do 3:1998  w przypadku konstrukcji drewnianych. 

Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać: 
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem rusztowania, 
– łączniki, złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi 

dolnych stanowiących miarę odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie), 
– wielkość podniesienia wykonawczego, 
– przygotowanie podłoża. 

Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie 
odbioru powinny być: 

– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem deskowania, 
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach, 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim 

oraz porównanie z poziomem wymaganym. 

Podczas budowy rusztowań i deskowań oraz podczas ich obciążania świeżym 
betonem powinny być prowadzone badania geodezyjne w nawiązaniu do niezależnych 
reperów. Pomiary te powinny być prowadzone również w czasie dojrzewania betonu, oraz 
przy rozbiórce deskowań i rusztowań aż do wykonania próbnego obciążenia. 

6.2.1.4. Kontrola wykończenia powierzchni betonowych 

Badania odbiorcze muszą być zgodne z wymaganiami PN-S-10040:1999. 

Jeżeli dokumentacja projektowa, PFU oraz STWIORB nie przewidują inaczej, 
wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę 
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i fakturę. Na powierzchniach tych nie mogą być widoczne żadne zabrudzenia, przebarwienia 
czy inne wady pozostawione przez wewnętrzną wykładzinę deskowań, która powinna być 
odpowiednio przymocowana do deskowania. Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są 
niedopuszczalne. Dopuszcza się rysy skurczowe przy rozwarciu nie większym niż 0,2 mm. 

Należy wykluczyć pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki należy wypełnić betonem 
o minimalnym skurczu i wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość betonu w konstrukcji. 
Wszystkie nieprawidłowości wykończenia powierzchni muszą być naprawione przez 
Wykonawcę. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiorom podlegają: 
 materiały użyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda 

zarobowa itp.), 
 dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka 

betonowa, 
 beton wykonanych elementów konstrukcji 
 wykonanie deskowań i rusztowań. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty określające 
parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

Jeżeli wszystkie wymienione w punkcie 6 badania dadzą wynik pozytywny, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszych ST.  

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badań powoduje nieodebranie 
całości robót objętych niniejszymi ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek na 
własny koszt usunąć wszystkie usterki, wymienić wadliwe elementy, wykonać ponownie 
roboty, które przed odbiorem zostały źle wykonane i całość przedstawić do ponownego 
badania. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

8.1 Rozporządzenia 

Dz. U. Nr 63 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia 30 
maja 2000 „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie” ze szczególnym uwzględnieniem Dział V Rozdział 3. 
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8.2 Normy 

8.2.1. Ogólne 
NORMY MAJĄCE STATUS AKTUALNYCH: 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 

badania 
PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i 

reguły konstrukcyjne 
PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe -- Konstrukcje stalowe -- Wymagania i badania 
PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia  
PN-B-03163-2:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania 
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze 
PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i główne parametry 
PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur 
PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe 
NORMY MAJĄCE STATUS WYCOFANYCH I NIE MAJĄCYCH AKTUALNEGO 
ODPOWIEDNIKA: 
PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe -- Konstrukcje drewniane -- Wymagania i badania 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

8.2.2. Cement 
NORMY MAJĄCE STATUS AKTUALNYCH: 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości 
PN-EN 196-5:2011  Metody badania cementu -- Część 5: Badanie pucolanowości cementów 

pucolanowych 
PN-EN 196-6:2011  Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Część 7: Sposoby pobierania i przygotowania próbek 

cementu 
PN-EN 196-8:2010  Metody badania cementu -- Część 8: Ciepło hydratacji -- Metoda rozpuszczania 
PN-EN 196-9:2010 Metody badania cementu -- Część 9: Ciepło hydratacji -- Metoda 

semiadiabatyczna 
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2014-05 Cement -- Część 2: Ocena zgodności 
PN-B-04309:1973 Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości 
PN-B-19707:2013-10 Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-M-47350:1984 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 14216:2015-09 Cement -- Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji 
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NORMY MAJĄCE STATUS WYCOFANYCH I NIE MAJĄCYCH AKTUALNEGO 
ODPOWIEDNIKA: 
PN-EN 197-4:2005 Cement. Część 4: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

hutniczych o niskiej wytrzymałości wczesnej 

8.2.3 BETON 
NORMY MAJĄCE STATUS AKTUALNYCH: 
PN-EN 206:2014-04  Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

PN-EN 934-2+A1:2012  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- 
Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu 

stożka 
PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe 
PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie konsystencji metodą 

oznaczania stopnia zagęszczalności 
PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego 
PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 6: Gęstość 
PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Badanie zawartości powietrza -- 

Metody ciśnieniowe 
PN-EN 12390-1:2013-03  Badania betonu -- Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek 

do badań i form 
PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-3:2011  Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań 
PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4: Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn 

wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 
PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu -- Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

próbek do badań 
PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu 
PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 
PN-EN 12504-1:2011  Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki rdzeniowe -- Pobieranie, 

ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-EN 12504-2:2013-03  Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie 

liczby odbicia 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 932-3:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
PN-EN 933-1:2012  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego -- Metoda przesiewania 
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PN-EN 933-3:2012  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 3: Oznaczanie kształtu 
ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4:2008  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziarn -- Wskaźnik kształtu 

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

PN-EN 1367-3:2002  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych -- Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

PN-EN 1367-6:2008  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych -- Część 6: Mrozoodporność w obecności soli 

PN-EN 1097-2:2010  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-3:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości 

PN-EN 1097-6:2013-11  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-B-06714-46:1992  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności 
alkalicznej metodą szybką 

PN-EN 1744-1+A1:2013-05  Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna 
PN-B-06264:1978 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne 
PN-EN 13369:2013-09  Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 991:1999  Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o 
otwartej strukturze 

NORMY MAJĄCE STATUS WYCOFANYCH I NIE MAJĄCYCH AKTUALNEGO 
ODPOWIEDNIKA: 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych 
PN-B-06714-34:1991  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
 
 
 
 

 


