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Słowo wstępne o… betonie jako wyrobie budowlanym… 

Badania i ocena betonu…

Prawo budowlane – Art. 10 

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w 
obiekcie budowlanym 
w sposób trwały o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych 
wymagań, można stosować przy 
wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, 
jeżeli wyroby te zostały wprowadzone 
do obrotu lub udostępnione na rynku 
krajowym zgodnie z przepisami 
odrębnymi, a w przypadku wyrobów 
budowlanych – również zgodnie 
z zamierzonym zastosowaniem.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 
16.04.2004 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 883 z późn. 
zmianami)
Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 
30.08.2002 r. zastąpiona Ustawą z dnia 
13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności 

i nadzoru rynku (Dz.U. z 2014 r., poz. 542 z 
późn. zmianami)
Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów 
z dnia 12.12.2003 r. (Dz.U.  Nr 229, poz. 2275 
z późn. zmianami)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiające zharmonizowane 
warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG CPR

+ rozporządzenia



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 17 listopada 2016 r. 

Beton w budownictwie komunikacyjnym – najnowsze zmiany w regulacjach prawno-normowych

(…) w sprawie 
sposobu 

deklarowania 
właściwości 
użytkowych 

wyrobów 
budowlanych 
oraz sposobu 

znakowania ich 
znakiem 

budowlanym   



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 17 listopada 2016 r. 

Załącznik nr 1 
Grupy wyrobów budowlanych objęte obowiązkiem sporządzania 
Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU)
oraz wymagane dla tych grup 
krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Lp.
Grupa wyrobów 

budowlanych

Zamierzone 
zastosowanie 

wyrobów budowlanych
Klasy

Krajowy system oceny 
i weryfikacji stałości 

właściwości 
użytkowych

1 …

2 …

Badania i ocena betonu…



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 17 listopada 2016 r. 

Lp.
Grupa wyrobów 

budowlanych

Zamierzone 
zastosowanie wyrobów 

budowlanych
Klasy

Krajowy system oceny i 
weryfikacji stałości 

właściwości 
użytkowych

25 …

26

Beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

Beton 
towarowy

- do zastosowań 
konstrukcyjnych */ - 2+
- do pozostałych 
zastosowań - 4

… … … …

27 …

*/ zastosowanie konstrukcyjne dotyczy elementów, wyrobów i ich zestawów, które mają wpływ na 
spełnienie wymagań podstawowych w zakresie nośności i stateczności w odniesieniu do obiektów 
budowlanych zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011 

Badania i ocena betonu…



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 17 listopada 2016 r. 

§ 14

Producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 

do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi 

do 31 grudnia 2016 r. nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem 

budowlanym, 

nie jest obowiązany do dnia 30 czerwca 2018 r. sporządzać krajowej 

deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku 

krajowym tego wyrobu budowlanego.

Beton w budownictwie komunikacyjnym – najnowsze zmiany w regulacjach prawno-normowych



Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 13 czerwca 2018 r. 
 

(…) w sprawie 
sposobu 

deklarowania 
właściwości 
użytkowych 

wyrobów 
budowlanych 
oraz sposobu 

znakowania ich 
znakiem 

budowlanym   

Beton w budownictwie komunikacyjnym – najnowsze zmiany w regulacjach prawno-normowych



Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 13 czerwca 2018 r. 
 

§ 14 otrzymuje brzmienie:

Producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 

do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi 

do 31 grudnia 2016 r. nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem 

budowlanym, 

nie jest obowiązany do dnia 30 czerwca 2019 r. sporządzać krajowej 

deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku 

krajowym tego wyrobu budowlanego.

+ zmiana załącznika nr 1

Beton w budownictwie komunikacyjnym – najnowsze zmiany w regulacjach prawno-normowych



Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 13 czerwca 2018 r. 

Lp.
Grupa wyrobów 

budowlanych

Zamierzone 
zastosowanie wyrobów 

budowlanych
Klasy

Krajowy system oceny i 
weryfikacji stałości 

właściwości 
użytkowych

22 …

23

Wyroby do budowy dróg

Mieszanki 
związane 
hydraulicznie

- do zastosowań 
w konstrukcji dróg */ - 2+
- do pozostałych 
zastosowań - 4

… … … …

24 …

*/ zastosowanie konstrukcyjne dotyczy elementów, wyrobów i ich zestawów, które mają wpływ na 
spełnienie wymagań podstawowych w zakresie nośności i stateczności w odniesieniu do obiektów 
budowlanych zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011 

Badania i ocena betonu…



Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 19 czerwca 2019 r. 
 

(…) w sprawie 
sposobu 

deklarowania 
właściwości 
użytkowych 

wyrobów 
budowlanych oraz 

sposobu 
znakowania ich 

znakiem 
budowlanym   

Beton w budownictwie komunikacyjnym – najnowsze zmiany w regulacjach prawno-normowych



Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 19 czerwca 2019 r. 
 

w § 14 wyrazy

„30 czerwca 2019 r.” 

zastępuje się wyrazami 

„31 grudnia 2020 r.”

 bez zmiany załącznika nr 1

Beton w budownictwie komunikacyjnym – najnowsze zmiany w regulacjach prawno-normowych



Zmiany rozporządzeń 2016-2019
 

Lp. Pełny tytuł rozporządzenia
Data wejścia 

w życie

Treści ważne dla betonu 
i mieszanek związanych 

hydraulicznie

1
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. poz. 1966)

01
stycznia

2017

Data obowiązywania:

od 01.07.2018
 Załącznik 1:

poz. 26 – beton towarowy

2

Rozporządzenie Ministra Inwestycji 
i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. poz. 1233)

29 
czerwca 

2018

Data obowiązywania:

zmiana: od 01.07.2019
Załącznik 1: zmiana:

poz. 26 – beton towarowy
poz. 23 – mieszanki związane 

hydraulicznie

3

Rozporządzenie Ministra Inwestycji 
i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. poz. 1176)

29 
czerwca 

2019

Data obowiązywania:

zmiana: od 01.01.2021
Załącznik 1: bez zmian

Rozporządzenie nie zawiera 
załącznika 1

Beton w budownictwie komunikacyjnym – najnowsze zmiany w regulacjach prawno-normowych



ZKP – zakładowa kontrola produkcji WI – wstępna inspekcja
BT/BT – badania typu/badania typu SN – stały nadzór
BK – badania sprawdzane przez jednostkę 
certyfikującą

BKN – badania kontrolne przed 
wprowadzeniem do obrotu

System oceny 
i weryfikacji 

stałości 
właściwości 
użytkowych

Zadania 
producenta

Zadania 
upoważnionej 

jednostki

1+ ZKP - BK BT WI SN BKN

1 ZKP - BK BT WI SN -

2+ ZKP BT BK - WI SN -

3 ZKP - - BT - - -

4 ZKP BT - - - - -



Skutki ustanowienia betonu wyrobem budowlanym
 

CO TO OZNACZA, ŻE BETON STAŁ SIĘ 
FORMALNIE WYROBEM BUDOWLANYM?

Dla klienta (odbiorcy betonu – wykonawcy robót, użytkownika, inwestora):
•podwyższenie stopnia zaufania do jakości betonu i zgodności 
z wyspecyfikowanymi (zamawianymi) właściwościami 
jako efekt włączenia się organów administracji państwowej do nadzoru (kontroli) rynku wyrobów 
budowlanych na podstawie zestawu przepisów:
- Rozporządzenie (CPR) nr 305 PEiUE (wcześniej Dyrektywa 89/106) → 
- Ustawa o wyrobach budowlanych → 
- Rozporządzenia wydane na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych 
+ Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (z dnia 13 kwietnia 2016 r., z późn. zm.) 
   

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Wydział Kontroli Wyrobów Budowlanych

+ mieszanki 
związane 

hydraulicznie 

Badania i ocena betonu…



Skutki ustanowienia betonu wyrobem budowlanym
 

Dla producenta betonu towarowego:
• musi dodatkowo uzyskać Krajowy Certyfikat Zgodności 
Zakładowej Kontroli Produkcji (dotyczy systemu 2+)

- czyli musi poddać się dodatkowej kontroli – na własny koszt (jako kontroli strony trzeciej) 
przez upoważnioną jednostkę

- jednostka upoważniona – posiadająca akredytację do certyfikacji wyrobu 
wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji 

   

CO TO OZNACZA, ŻE BETON STAŁ SIĘ 
FORMALNIE WYROBEM BUDOWLANYM?

+ mieszanki 
związane 

hydraulicznie 

Badania i ocena betonu…



Rozporządzenia (…)
w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym z 
późniejszymi zmianami

+
Polska Norma wyrobu 

PN-EN 206+A1:2016-12 
PN-B-06265:2018-10 + 

PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-06

Akredytowana 
jednostka certyfikująca

Krajowa 
Deklaracja 

Właściwości 
Użytkowych 

KDWU

Certyfikacja w obszarze regulowanym prawnie
 

Badania i ocena betonu…



Polskie Normy odniesienia dla betonu towarowego
 

PN-B-06265:2018-10 PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05PN-EN 206+A1:2016-12

wycofana  16-go 

sierpnia 2021 aktualna aktualna

Badania i ocena betonu…



Polskie Normy odniesienia dla betonu towarowego
 

PN-B-06265:2018-10 PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05PN-EN 206+A1:2016-12

Najnowsza publikacja CEN – 17.03.2021

EN 206:2013+A2:2021 

Concrete - Specification, performance, production and 

conformity

Najnowsza publikacja PKN – 16.08.2021

PN-EN 206:2013+A2:2021-08

Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

Badania i ocena betonu…



Badania i ocena betonu…

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 21 października 2019 r. 

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wprowadzono zmiany:

1) w § 2 (definicje) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Polskiej Normie – należy przez to rozumieć Polską Normę wyrobu”;
zamiast: 

„1) Polskiej Normie – należy przez to rozumieć Polską Normę wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej”

2) nowe brzmienie § 3 (dotychczasową treść oznaczono jako ust. 1 i dodano ust. 2):

1. Producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażając je jako poziom, klasę lub w sposób opisowy, 
    na podstawie oceny i weryfikacji stałości tych właściwości użytkowych, przeprowadzonej zgodnie z krajowym systemem 
    właściwym dla tego wyrobu i jego zamierzonego zastosowania.

2. Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego odbywa się na podstawie:

1) Polskiej Normy niemającej statusu normy wycofanej albo

2) Polskiej Normy mającej status normy wycofanej, nie dłużej jednak niż przez rok od daty jej wycofania 
    albo do daty wskazanej w przedmowie normy zastępującej, jako daty wycofania krajowych norm sprzecznych 
    z daną normą, jeśli okres ten jest dłuższy niż rok, albo

3) krajowej oceny technicznej. 



Poprawka do PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05
 

10.2  Ocena, nadzór i certyfikacja kontroli produkcji

W przypadku betonu konstrukcyjnego wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego 
i zakładowej kontroli produkcji powinna być przeprowadzona przez jednostkę 
certyfikującą wyrób posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 

Nie stosuje się postanowień dotyczących oceny, nadzoru oraz certyfikacji podanych PN-EN 
206+A1:2016-12, Załącznik C. 

Posiadanie krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji 
upoważnia do korzystania z kryteriów badania identyczności i procedur 
dedykowanych certyfikowanej zakładowej kontroli produkcji zgodnie z PN-EN 
206+A1:2016-12, Tablica B.1, Załącznik B i Tablica 17.

Badania i ocena betonu…



Kryteria identyczności dotyczące wytrzymałości na ściskanie w przypadku
betonu wytwarzanego w warunkach certyfikowanej kontroli produkcji:

Badanie i ocena identyczności – wytrzymałość betonu na ściskanie

Liczba „n” wyników 
badań wytrzymałości 

na ściskanie na 
próbkach z określonej 

objętości betonu

Kryterium 1 Kryterium 2

Średnia z „n” wyników 
(fcm)

N/mm2

Dowolny pojedynczy 
wynik badania (fci) 

N/mm2

1 nie stosuje się  fck – 4

2 - 4  fck + 1  fck – 4

5 - 6  fck + 2  fck – 4
Badania i ocena betonu…



Polskie Normy odniesienia dla mieszanek związanych hydraulicznie
 
PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - 
Specyfikacje - Część 1: Mieszanki związane cementem 

PN-EN 14227-2:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -
Specyfikacje - Część 2: Mieszanki żużlowe 

PN-EN 14227-3:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - 
Specyfikacje - Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi 

PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -
Specyfikacje - Część 5: Mieszanki związane spoiwem drogowym

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z 
gruntu stabilizowanego cementem 

Badania i ocena betonu…



Inne dokumenty techniczne dotyczące betonu… 

PN-B 06250:1988 Beton zwykły

PN-EN 13877-1:2013-08 Nawierzchnie betonowe. Część 1: Materiały

M-13.01.00 v.03 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Warunki 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Beton konstrukcyjny w drogowych 
obiektach inżynierskich 

D-05.03.04 v.02 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Warunki 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Nawierzchnia z betonu cementowego

Id-2 (D2)  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Warunki techniczne dla kolejowych 
obiektów inżynieryjnych – 2005 

na przykład:

nie mogą być d
okumentami odniesienia 

w deklarowaniu właściw
ości u

żytk
owych

itp. …
Badania i ocena betonu…



Beton – obowiązki producenta wynikające z rozporządzenie dot. znakowania znakiem budowlanym

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 

abc  123

beton towarowy
oznaczenie/numer receptury

beton używany do konstrukcji wykonywanych na miejscu, 
konstrukcji prefabrykowanych oraz konstrukcyjnych wyrobów prefabrykowanych stosowanych 
w budynkach i budowlach

nazwa i adres producenta, miejsce produkcji: nazwa i adres

- - - - - - - - - - - -

2+

Badania i ocena betonu…



Beton – obowiązki producenta wynikające z rozporządzenie dot. znakowania znakiem budowlanym

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 

PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-06265:2018-10 +Ap1:2019-05

Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji, AC 205, 205-UWB-……

- - - - - - - 
- - - - - - - 

- - - - - - - 

???
??? ???

???

Badania i ocena betonu…



Beton – obowiązki producenta wynikające z rozporządzenie dot. znakowania znakiem budowlanym

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 

Rekomendacja SPBT

Badania i ocena betonu…



Beton – obowiązki producenta wynikające z rozporządzenie dot. znakowania znakiem budowlanym

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla 
zamierzonego zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości 
użytkowe Uwagi

Klasy ekspozycji

Konsystencja (klasa)

Wytrzymałość na ściskanie (klasa)

Maksymalna zawartość chlorków (klasa)

Maksymalny wymiar kruszywa Dmax, (mm)

Klasa gęstości lub założona wartość dla betonu lekkiego 
i ciężkiego

Reakcja na ogień Euro A1

Tablica 1  Zasadnicze charakterystyki , które winny być deklarowane obligatoryjnie w KDWU dla betonu 
towarowego

Badania i ocena betonu…



Beton – obowiązki producenta wynikające z rozporządzenie dot. znakowania znakiem budowlanym

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu 
budowlanego dla zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań

Klasy ekspozycji

Konsystencja (klasa)

Wytrzymałość na ściskanie (klasa)

Maksymalna zawartość chlorków (klasa)

Maksymalny wymiar kruszywa Dmax, (mm)

Klasa gęstości lub założona wartość

Reakcja na ogień

11 Oznaczenie betonu projektowanego

(1) Podając podstawowe charakterystyki betonu projektowanego w postaci skróconej 
należy stosować następujące formy zapisu:

– powołanie się na niniejszą Normę Europejską: EN 206;

– klasę wytrzymałości na ściskanie: klasę wytrzymałości na ściskanie zgodnie z Tablicą 12 
lub Tablicą 13, np. C25/30;

– klasę (klasy) ekspozycji: oznaczenie (oznaczenia) klasy zgodnie z Tablicą 1 (…);

– maksymalną zawartość chlorków: klasę zgodnie z Tablicą 15, np. Cl 0,20;

– zadeklarowaną wartość najgrubszej frakcji kruszywa faktycznie zastosowanej do betonu: 
wartość Dmax, np. Dmax22;

– gęstość: oznaczenia klasy zgodnie z Tablicą 14 lub wartość założoną, np. D1,8;

– konsystencję: klasę, jak określono w 4.2.1, lub wartość założoną i metodę badania.

5.5.4 Reakcja na ogień
(1) Beton wykonany z kruszywa mineralnego wg 5.1.3, cementu wg 5.1.2, domieszek wg 5.1.5, dodatków
wg 5.1.6, włókien wg 5.1.7 lub innych nieorganicznych składników wg 5.1.1 jest klasyfikowany 
jako beton klasy Euro A1 i nie wymaga badania.

Geneza rekomendacji
zapisy PN-EN 206

Badania i ocena betonu…



Beton – obowiązki producenta wynikające z rozporządzenie dot. znakowania znakiem budowlanym

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla 
zamierzonego zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości 
użytkowe Uwagi

Zawartość powietrza

Wytrzymałość na zginanie

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu

Odporność na penetrację wody

Trwałość (stopień mrozoodporności)

Trwałość (kategoria odporności na cykliczne zamrażanie-rozmrażanie 
w obecności soli odladzających)

dla betonu lekkiego 
i ciężkiego

Klasa lepkości
dla betonu samozagęszczalnego 

SCCKlasa przepływalności

Klasa odporności na segregację

Tablica 2  Zasadnicze charakterystyki betonu, które winny być deklarowane w KDWU w zależności od jego zastosowania
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Beton – obowiązki producenta wynikające z rozporządzenie dot. znakowania znakiem budowlanym

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

definiuje
dobiera ustala

zasadnicze charakterystyki

PRODUCENT BETONU

właściwości użytkowe

beton używany do konstrukcji wykonywanych na miejscu, konstrukcji prefabrykowanych oraz konstrukcyjnych 
wyrobów prefabrykowanych stosowanych w budynkach i budowlach  (cytat z p. 1(1) PN-EN 206: „Zakres normy”)

 
beton używany do konstrukcji masywnych – (istotne Dmax, odstępstwo od składu wg tabl. F1 w PN-EN 206)

 
beton używany do wykonywania nawierzchni drogowych – (istotne: napowietrzenie, zamrażanie/rozmrażanie)

 
beton używany do konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich – (istotne: napowietrzenie, 
zamrażanie/rozmrażanie)

 beton używany do specjalnych robót geotechnicznych – (istotne: załącznik D w PN-EN 206)

 
beton używany w warunkach zagrożenia korozją siarczanową – (istotne: wymogi dla spoiwa)
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Na czym polega (kogo dotyczy) kontrola organu???

Główne założenia dla kontroli

Zasadnicza kontrola, to kontrola dokumentów, m.in.:
-księga Zakładowej Kontroli Produkcji 
-Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych – dotycząca właściwości w odniesieniu do 
zamierzonego zastosowania (patrz: pismo SPBT po konsultacjach z GUNB)
-oznakowanie znakiem budowlanym oraz informacja towarzysząca oznakowaniu
-krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji

- nie dokonuje się zabezpieczenia niezwiązanej mieszanki 
  betonowej w zakładzie produkcyjnym

Ogólne 
zasady 
kontroli

- nie dokonuje się zabezpieczenia wyrobu przed dalszym   
  przekazywaniem

Z uwagi na specyfikę wyrobu:

Badania i ocena betonu…



Na czym polega (kogo dotyczy) kontrola organu???

Główne założenia dla kontroli

Pobieranie 
próbek

Próbki pobierane i badane są przez laboratorium akredytowane 
pod nadzorem organu.
(Art. 26 ust. 1 ustawa o wyrobach budowlanych)

Z uwagi na specyfikę wyrobu:

- nie pobiera się próbki kontrolnej 
(brak możliwości przechowywania próbki w warunkach uniemożliwiających zmianę jakości lub 

cech charakterystycznych)
(Art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawa o wyrobach budowlanych)
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Na czym polega (kogo dotyczy) kontrola organu???

Główne założenia dla kontroli

Pobieranie 
próbek – 

szczegóły 
wykonywania 
i pielęgnacji

Sposób formowania, zagęszczania i pielęgnacji próbek betonowych 
do badań musi być zgodny z normą PN-EN 12390-2, a zwłaszcza:

 jako sposób zagęszczania formowanych próbek przyjmuje się 
wyłącznie zagęszczanie na stole wibracyjnym

 próbki, zabezpieczone przed wstrząsami, drganiami i utratą wody, 
pozostają w formach co najmniej na 16 godzin, jednak nie dłużej niż 
na 3 dni, w temperaturze (20 ± 5) °C

 próbki mogą być wyłącznie przenoszone z miejsca formowania do 
miejsca przechowywania w czasie, gdy mieszanka betonowa nie 
zaczęła jeszcze wiązać

 po wyjęciu z formy pielęgnacja próbek aż do czasu badania w wodzie 
w temperaturze (20 ± 2) °C

Badania i ocena betonu…



Na czym polega (kogo dotyczy) kontrola organu???

Główne założenia dla kontroli

Zasady 
oceny 
wyników 
badań

Ocena wyników badań następuje na zasadach zawartych w załączniku B 
(normatywnym) normy PN-EN 206:2013+A1:2016 dotyczącym badania i oceny 
identyczności, a zwłaszcza:

 dla betonu wytwarzanego w warunkach certyfikowanej 
kontroli produkcji pobierana jest 1 próbka mieszanki 
betonowej o objętości umożliwiającej zaformowanie min. 
2 próbek do badań wytrzymałości na ściskanie

 wynik badania stanowi średnia z wyników uzyskanych na 
próbkach badanych w tym samym wieku

 uznaje się, że beton pochodzi z populacji, której 
zgodność została potwierdzona jeżeli w odniesieniu do 
wyniku badania spełnione jest kryterium:  fci ≥ fck – 4
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Na czym polega (kogo dotyczy) kontrola organu???

Główne założenia dla kontroli

Zasady 
oceny 
wyników 
badań

Ocena wyników badań następuje na zasadach zawartych w załączniku B 
(normatywnym) normy PN-EN 206:2013+A1:2016 dotyczącym badania i oceny 
identyczności, a zwłaszcza:

 w badaniu identyczności dla konsystencji oraz zawartości powietrza 
ocena prowadzona jest w odniesieniu do każdego pojedynczego 
wyniku 

 uznaje się, że beton pochodzi z populacji o potwierdzonej zgodności, 
jeżeli każdy pojedynczy wynik spełnia kryteria identyczności (takie 
same jak kryteria zgodności stosowane przez producenta)

Badania i ocena betonu…



Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę…

Grzegorz Bajorek
19 11 2021
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