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Uwarunkowania prawne
• W Polsce nie określono systemu oceny zgodności
betonu towarowego.
• Trwająca obecnie nowelizacja ustawy o wyrobach
budowlanych może doprowadzić do zmiany zapisów
w taki sposób aby możliwe było określenie systemu
oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
na oczekiwanym przez środowisko poziomie.
• System oceny zgodności jaki opisano w treści normy
jest najbliżej systemu 1+

Zaawansowanie procesu nowelizacji
• Prace nad przeglądem norm związanych –
zaawansowane.
• Norma 206 poddana głosowaniu w sierpniu br.
• Polska nie zajęła stanowiska – brak
odpowiedniej ilości głosów na tak
• Brak wyniku głosowania z CEN

Powiązania normy 206
Prawo i regulacje krajowe

PN-EN 13670
Wykonywanie
konstrukcji z
betonu

PN-EN 1990 Eurokod - Podstawy
projektowania konstrukcji
PN-EN 1992 Eurokod 2 - Projektowanie
konstrukcji z betonu

EN 206

PN-EN 13369 Prefabrykacja

Powiązania normy 206
EN 206

PN-EN 197 Cement

PN-EN 15167 Mielony
żużel wielkopiecowy do
betonu

PN-EN 12350
Badania
mieszanki
betonowej

PN-EN 1008 Woda
zarobowa

PN-EN 13055 Kruszywa
lekkie

PN-EN 12390
Badania betonu
stwardniałego

PN-EN 12620 Kruszywa
do betonu

PN-EN 934-1 i -2
Domieszki do betonu

PN-EN 450 Popiół lotny
do betonu

PN-EN 14889 Włókna
do betonu

PN-EN 13263 Pył
krzemionkowy do
betonu

PN-EN 12878 Pigmenty

PN-EN 13791
Ocena
wytrzymałości
betonu
wbudowanego
PN-EN 12504
Badania betonu w
konstrukcji

Najważniejsze zmiany w projekcie
normy prEN 206-1 Beton
• Wymagania dotyczące składników
• Beton samozagęszczalny SCC

• Beton do specjalnych robót geotechnicznych
• Kontrola zgodności i kryteria kontroli zgodności
• Badania identyczności

Wymagania dotyczące składników
CEMENT
• Cementy zgodne z PN-EN 197-1
Do wykonywania elementów masywnych:

• Cementy specjalne o niskim cieple hydratacji
zgodne z EN 14276
Na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu stosowania:

• Cementy glinowo-wapniowe zgodne z EN 14647
• Cementy supersiarczanowe zgodne z EN 15743

Wymagania dotyczące składników
KRUSZYWA
• Zalecenia dla właściwości i kategorii naturalnych kruszyw
zwykłych oraz kruszyw z żużla wielkopiecowego chłodzonego
powietrzem zgodnych z EN 12620
• Zalecenia dla właściwości i kategorii kruszyw grubych z recyklingu
zgodnych z EN 12620
• Zalecenia dla właściwości i kategorii kruszyw lekkich
zgodnych z prEN 13055

Zalecenia dla naturalnych kruszyw zwykłych oraz kruszyw z
żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem
Właściwość

Kategorie zgodne z EN 12620 *)

Zawartość pyłów

Deklarowana kategoria lub wartość

Kształt kruszywa

≤ FI50 lub ≤ SI55

Zawartość muszli **)

≤ SC10

Odporność na rozdrabnianie ≤ LA50 lub ≤ SZ38
Gęstość w stanie suchym

Deklarowana wartość

Nasiąkliwość

Deklarowana wartość

Zawartość siarczanów
rozpuszczalnych w kwasie

Kruszywa naturalne: ≤ AS0,8
Kruszywa z żużla wielkopiecowego chłodzonego
powietrzem: ≤ AS1,0

Całkowita zawartość siarki

Kruszywa naturalne: ≤ S1
Kruszywa z żużla wielkopiecowego chłodzonego
powietrzem: ≤ S2

Zawartość chlorków
rozpuszczalnych w wodzie

Deklarowana wartość

*) – kategoria NR (NPD) może być stosowana dla innych właściwości nie wymienionych w tabeli,
dla których norma EN 12620 dopuszcza taką możliwość
)
** – dotyczy kruszyw wydobywanych z morza

Zalecenia dla kruszyw grubych z recyklingu zgodnych z EN 12620 [13]
Typ

Kategorie zgodne z EN 12620 *)

Zawartość pyłów

A+B

Deklarowana kategoria lub wartość

Kształt kruszywa

A+B

≤ FI50 lub ≤ SI55

Odporność na rozdrabnianie

A+B

≤ LA50 lub ≤ SZ38

Właściwość

Gęstość w stanie suchym

A

≥ 2 100 kg/m3

B

≥ 1 700 kg/m3

Nasiąkliwość
Składniki **)

Deklarowana wartość
A

Rc90, Rcu95, Rb10-, Ra1-, FL2-, XRg1-

B

Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, FL2-, XRg2-

Zawartość siarczanów
rozpuszczalnych w wodzie

A+B

≤ SS0,7

Zawartość chlorków
rozpuszczalnych w kwasie

A+B

Deklarowana wartość

Wpływ na początek czasu wiązania

A+B

≤ A40

*) – kategoria NR (NPD) może być stosowana dla innych właściwości niewymienionych w
tabeli, dla których norma EN 12620 dopuszcza taką możliwość
**) – dla specjalnych zastosowań wymagających wysokiej jakości wykończenia powierzchni
składnik FL powinien być ograniczony do kategorii FL0, 2 -

Zalecenia dla kruszyw lekkich zgodnych z prEN 13055 [13]

Właściwość

Wymaganie

Gęstość ziarn

Deklarowana wartość

Uziarnienie

Deklarowana wartość

Zawartość pyłów

Deklarowana wartość

Nasiąkliwość (po 5’, 60’ i 24 h)

Deklarowana wartość

Odporność na miażdżenie

Deklarowana wartość

Zawartość siarczanów rozpuszczalnych ≤ 0,8 % masy
w kwasie
Całkowita zawartość siarki

≤ 0,8 % masy

Zanieczyszczenia organiczne *)

Wymaganie zgodne z prEN 13055

*) – tylko kruszywa lekkie pochodzenia naturalnego

Wymagania dotyczące składników
KRUSZYWA GRUBE Z RECYKLINGU
Maksymalna ilość (procent kruszywa grubego) w zależności od klasy ekspozycji
Typ kruszywa

X0

XC1 XC2 XC3 XC4 Pozostałe *)
XF1 XA1
XD1

Typ A
50 %
(Rc90, Rcu95, Rb10-, Ra1-, FL2-, XRg1-)

30 %

30 %

0%

Typ B **)
50 %
(Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, FL2-, XRg2-)

20 %

0%

0%

*) – Typ A kruszywo o znanym pochodzeniu może być użyte w ilości nie
przekraczającej 30% do betonu o klasie ekspozycji takiej jak klasa na którą był
zaprojektowany beton macierzysty
**) – Typ B kruszywa nie powinien być stosowany do betonów o klasie
wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C30/37

Wymagania dotyczące składników
DOMIESZKI

Norma dopuszcza stosowanie domieszek nieujętych w
normie EN 934-2 lecz odpowiadających głównym wymaganiom
EN 934-1 i przepisom obowiązującym w miejscu stosowania.
Dotyczy to takich produktów jak między innymi domieszki
poprawiające pompowanie czy środki regulujące lepkość.

Wymagania dotyczące składników
D O D A T K I – Popiół lotny zgodny z EN-450-1
Współczynnik k = 0,4 przy stosowaniu z CEM I lub/i CEM II/A
Maksymalna ilość popiołu lotnego uwzględniana we współczynniku

woda/(cement + k x popiół lotny)
Przy stosowaniu z CEM I
• popiół lotny/cement ≤ 0,33 masy

Przy stosowaniu z CEM II/A
• popiół lotny/cement ≤ 0,25 masy

Wymagania dotyczące składników
D O D A T K I – Pył krzemionkowy klasy 1
zgodny z EN 13263
Współczynnik k przy stosowaniu z CEM I lub/i CEM II/A
z wyłączeniem cementów zawierających pył krzemionkowy
• k = 2,0 dla w/c ≤ 0,45
• k = 2,0 dla w/c ≥ 0,45
• k = 1,0 dla w/c ≥ 0,45 i klas ekspozycji XC oraz XF
Maksymalna ilość pyłu krzemionkowego uwzględniana we współczynniku

woda/(cement + k x pył krzemionkowy)
pył krzemionkowy/cement ≤ 0,11 masy
Minimalna ilość cementu wymagana dla danej klasy ekspozycji
może być zredukowana maksymalnie o 30 kg

Wymagania dotyczące składników
D O D A T K I – Granulowany żużel wielkopiecowy
zgodny z EN 15167-1
Wartość współczynnika k oraz maksymalna uwzględniana z nim
ilość dodatku powinny zostać ustalone w przepisach
obowiązujących w miejscu stosowania
Zalecenia wg UWAGI z normy:
Współczynnik k = 0,6 przy stosowaniu z CEM I lub/i CEM II/A
Maksymalna ilość granulowanego żużla wielkopiecowego uwzględniana we
współczynniku

woda/(cement + k x granulowany żużel wielkopiecowy)
granulowany żużel wielkopiecowy/cement ≤ 1,0 masy

Wymagania dotyczące składników
DODATKI
Dopuszczono do stosowania inne dodatki typu I i II niż wymienione
w normie pod warunkiem potwierdzenia ich przydatności w
przepisach obowiązujących w miejscu stosowania.

Dopuszczono modyfikację zasady stosowania współczynnika k
przepisami obowiązującymi w miejscu stosowania.
Do znanej z EN 206-1:2000 koncepcji równoważnych właściwości użytkowych
(Equivalent Concrete Performance Concept) dodaną nową koncepcję Equivalent Performance of Combinations Concept. Po szczegóły
dotyczące możliwości ich zastosowania projekt normy odsyła do będących w
fazie opracowywania dokumentów CEN/TR.

Wymagania dotyczące składników
WŁÓKNA DO BETONU
Norma dopuszcza stosowanie:

• Włókien stalowych zgodnych z EN 14889-1
• Włókien polipropylenowych zgodnych z EN 14889-2
Do zastosowań konstrukcyjnych powinny one podlegać
ocenie zgodności w systemie 1, natomiast do pozostałych
zastosowań w systemie 3

Beton samozagęszczalny SCC
EN 206-1

Projekt normy EN 206-1

EN 206-9

• Klasy konsystencji:
SF1, SF2, SF3 - rozpływ stożka wg EN 12350-9
• Klasy lepkości:
VS1, VS2 - czas rozpływu do średnicy 500 mm wg EN 12350-8
VF1, VF2 - czas wypływu z v-lejka wg EN 12350-9
• Klasy przepływalności:
PL1, PL2 – metoda L-pojemnika wg EN 12350-10
PJ1, PJ2 - metoda J-pierścienia wg EN 12350-11
• Klasy odporności na segregację:
SR1, SR2 - metoda segregacji sitowej wg EN 12350-11

Beton do specjalnych robót
geotechnicznych
Dodatkowe wymagania dla betonów do specjalnych robót
geotechnicznych, stosowanych przy wykonywaniu:
• Pali wierconych zgodnych z EN 1536;
• Ścian szczelinowych zgodnych z EN 1538;
• Pali przemieszczeniowych zgodnych z EN 12699;
• Mikropali zgodnych z EN 14199;
Projekt mieszanki powinien spełniać wymagania specyfikacji
uwzględniającej konieczność uzyskania:
• wysokiej odporności na segregację
• odpowiedniej plastyczności i spójności
• dobrej przepływalności
• zachowania właściwości roboczych przez wymagany
technologią wykonywania okres czasu.

Beton do specjalnych robót
geotechnicznych
Zakres dodatkowych wymagań dla betonów do specjalnych robót
geotechnicznych:
• Rodzaj używanego cementu
• Minimalny współczynnik w/c
niższa z wartości: 0,60 lub wymaganej klasą ekspozycji

• Minimalna zawartość cementu i ziarn poniżej 0,125 mm
zależna od sposobu układania i maksymalnej wielkości ziarn kruszywa

• Maksymalny wymiar ziarn kruszywa
zależny od rodzaju wykonywanego element

• Minimalna klasa wytrzymałości na ściskanie
dla pali przemieszczeniowych wykonywanych z półsuchych mieszanek
betonowych – C25/30

Beton do specjalnych robót
geotechnicznych
Wymagania dotyczące konsystencji mieszanki betonowej w
zależności od zastosowania:
Rozpływ na stoliku
rozpływowym
zgodnie z EN 12350-5
[mm]

Opad stożka
zgodnie z
EN 12350-2
[mm]

Przykład zastosowania

500

150

Beton układany na sucho

180

Beton pompowany lub
wbudowywany metodą
kontraktor pod wodą

200

Beton wbudowywany
metodą kontraktor pod
osłoną zawiesiny
stabilizującej

560

600

Kontrola zgodności i kryteria kontroli
zgodności
Częstotliwość pobierania próbek:
• Dla produkcji początkowej :
2 próbki na tydzień → jedna próbka na 3 dni produkcji
• Dla produkcji ciągłej:
1 próbka na tydzień → jedna próbka na 5 dni produkcji lub
jedna przez kalendarzowy miesiąc.

Kontrola zgodności i kryteria kontroli
zgodności
• Kryteria dla pojedynczych wyników badań:
fci ≥ (fck – 4)

[N/mm2]

• Kryteria dla średnich z wyników badań:

Metoda A – dla produkcji początkowej
fcm ≥ (fck + 4) [N/mm2]
Metoda B – dla produkcji ciągłej
fcm ≥ (fck + 1,48s) [N/mm2]
Metoda C – dla certyfikowanej produkcji ciągłej z zastosowaniem
kart kontrolnych (kart CUSUM i karty Shewharta)

Badania identyczności
Dodano badania identyczności mieszanki betonowej:
• Konsystencja i zawartość powietrza – metody badań i kryteria
oceny jak przy kontroli zgodności prowadzonej przez producenta
• Zawartości i jednorodności rozmieszczenia włókien:
stalowych – metoda badania wg EN 14721
polipropylenowych klasy II – metoda badania wg EN 14488-7
polipropylenowych klasy Ia i Ib - inne metody, zwalidowane
w miejscu stosowania.
Kryteria:
Każda pojedyncza próbka ≥ 0,80 specyfikowanej minimalnej wartości
Średnia z 3 próbek z ładunku ≥ 0,85 specyfikowanej minimalnej wartości

Lepkość, przepływalność i odporność na segregację – brak kryteriów

Wnioski
Projekt normy Pr.EN 206 to raczej ewolucja ale zmian
jest sporo
Norma PN-EN 206-9 „Dodatkowe wymagania dla
betonu samozagęszczalnego” została włączona do
omawianego projektu EN 206
Konieczne jest jak najszybsze wdrożenie tej normy
do praktyki
Wskazane jest jak najszybsze przetłumaczenie
nowej wersji normy EN 206 i nowelizacja
postanowień krajowych
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