Temat: Kontrolowanie wykonywanych robót związanych z
układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz
pielęgnacja świeżego betonu.
Data: 27.11.2020r.
Czas zajęć: 6 godzin
Prowadzący: Michał Kuberski
1. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach),
mieszających ją w czasie jazdy, powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek następował
bezpośrednio nad miejscem ułożenia mieszanki lub - jeżeli jest to niemożliwe - w pobliżu
betonowanego elementu obiektu. W miejscu układania mieszanka betonowa może być
transportowana za pomocą:
- pomp zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysięgnikiem,
- pomp stacjonarnych z zastosowaniem systemu rurociągów i specjalistycznych urządzeń do
betonu,
- urządzeń dźwigowych przy zastosowaniu specjalnych pojemników do przenoszenia
mieszanki na miejsce jej układania.
Czas transportu mieszanki betonowej (od momentu załadowania samochodu do jego
wyładunku) nie powinien przekraczać okresu wstępnego wiązania. W przypadku mieszanki
betonowej nie zawierającej domieszek o działaniu opóźniającym, w temperaturze otoczenia
atmosferycznego nie przekraczającej +20°C, pojemniki samochodowe należy całkowicie
rozładować w czasie nie dłuższym niż 90 min, licząc od chwili pierwszego kontaktu wody z
cementem. Warunki dostawy mieszanki betonowej do miejsca jej układania powinny być
zgodne z wymaganiami PN-EN 206-1.
2. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
a) Układanie mieszanki betonowej
Przed rozpoczęciem układania mieszanki betonowej należy sprawdzić prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie: roboty przygotowawcze, w tym
montaż rusztowania i deskowania i wytwarzanie mieszanki betonowej.
Deskowanie należy powlec środkiem antyadhezyjnym, który powinien być dobrany i
stosowany w taki sposób, aby nie miał szkodliwego wpływu na beton, stal zbrojeniową,
deskowanie i konstrukcją.
Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań
zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub
nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o
późniejsze rozkucie i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i
towarzyszących (wykonywanych przez innych podwykonawców).
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 0,5 m od
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, mieszankę należy
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości
większej niż 8 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie, zaopatrzone
w końcowe urządzenia do redukcji prędkości spadającej mieszanki.
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Mieszankę betonową należy układać przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:
- w czasie betonowania należy stale obserwować prawidłowość kształtu konstrukcji
deskowań i rusztowań, a w razie potrzeby dokonywać pomiaru odkształceń,
- prędkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone
w zależności od wytrzymałości i sztywności deskowania przyjmującego parcie świeżo
ułożonej mieszanki,
- w okresie upalnej, słonecznej pogody, ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utrata wody,
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być chroniona przed
wodą opadową;
- gdy na świeżo ułożoną mieszankę spadnie nadmierna ilość wody, powodująca zmianę
konsystencji mieszanki, wodę tę należy usunąć,
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania lub gęsto ułożone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zagęszczenie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczenie
ręczne (sztychowanie).
Przy wykonywaniu monolitycznych elementów konstrukcji należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do
40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
- w elementach o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów
wgłębnych buławowych, należy używać wibratorów wgłębnych prętowych,
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy,
- przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych
stosować wibratory wgłębne,
- przerwa w układaniu poszczególnych warstw nie powinna być dłuższa niż 15 min.
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w
dzienniku robót, w
którym należy podać:
- datę rozpoczęcia i zakończenia betonowania poszczególnych elementów obiektu,
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencję
mieszanki betonowej oraz zawartość powietrza w mieszance,
- daty, sposób, miejsce i liczbę pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a następnie terminy i wyniki badań,
- temperaturę zewnętrzną powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.
Betonowanie podwodne należy wykonywać przy spełnieniu następujących wymagań:
- leje przenośne o średnicach od 0,15 m do 0,20 m poszerzone stożkowo w górnej części w
celu łatwiejszego wprowadzania mieszanki betonowe lub odpowiednie leje nieruchome
należy opuszczać do dna i w tym położeniu wypełniać mieszanką betonową, aby następna
porcja mieszanki, która będzie wrzucana do leja nie przechodziła przez warstwę wody,
- stopniowemu podnoszeniu leja powinien towarzyszyć wypływ od dołu mieszanki
betonowej,
- w przypadku większych wymiarów betonowanych elementów, należy mieszankę
rozprowadzić równomiernie na spodniej obudowie przestrzeni, korzystając z ruchomego lub
elastycznego rękawa,
- w przypadku mniejszych wymiarów elementu, np. w rurach, mieszanka wypływająca ze
stacjonarnej rury powinna wypełniać całą przestrzeń, tworząc spłaszczony stożek.
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b) Zagęszczanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna być tak układana i zagęszczana, aby zbrojenie i wkładki były
obetonowane, grubość otulenia miała wartość określoną w projekcie, a beton osiągał
przewidywaną wytrzymałość. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna
ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance po zagęszczeniu nie powinna być
większa od dopuszczalnej.
Zakres i sposób skutecznego stosowania każdego typu wibratora (w tym: czas wibrowania na
jednym stanowisku za pomocą wibratora pogrążalnego, prędkość przesuwu wibratorów
powierzchniowych, skuteczny promień działania każdego typu wibratora) powinien zostać
ustalony doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości
ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej.
Sposób zagęszczania mieszanki betonowej powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez
Inżyniera. Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
- wibratory wgłębne (pogrążalne) 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,
- niedopuszczalne jest opieranie buławy wibratora o pręty zbrojeniowe oraz deskowanie,
- odległość sąsiednich zagłębień wibratora pogrążalnego nie powinna być większa niż 1,5krotny skuteczny promień działania wibratora,
- grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25
długości buławy wibratora (roboczej jego części),
- wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 50 mm do 100 mm w dolną warstwę
poprzednio ułożonej mieszanki,
- grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm; płyty o
mniejszej grubości należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych,
- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,
- wibratory przyczepne mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w
elementach nie grubszych niż 0,5 m przy jednostronnym dostępie oraz 2,0 m przy
obustronnym,
- górny obszar elementów pionowych powinien być wtórnie zawibrowany.
Zabrania się wyładunku mieszanki na jedna hałdę i rozprowadzenie jej za pomocą
wibratorów.
2. Układanie mieszanki betonowej w elementach masywnych obiektu
Harmonogram betonowania elementów masywnych obiektu oraz zasady pomiaru
temperatury zabetonowanych części powinny być podane w projekcie technologicznym
betonowania, a w szczególności dotyczy to:
- prędkości układania i zagęszczania mieszanki betonowej,
- kierunków betonowania,
- poszczególnych faz betonowania i planowanych czasów ich realizacji,
- metod ochrony betonu przed czynnikami atmosferycznymi.
Betonowanie elementów masywnych powinno być prowadzone segmentami na przemian,
tak aby wyeliminować wpływ temperatury i skurczu.
Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciągły i przy
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i układania. Mieszankę należy układać
warstwami poziomymi o jednakowej grubości, dostosowanej do charakterystyki wibratorów
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przewidzianych do zagęszczania mieszanki. Każda warstwa powinna być układana bez
przerwy i tylko w jedną stronę. Układanie mieszanki uskokami (schodkami)
może być dopuszczone, jeżeli tego rodzaju przebieg betonowania został ustalony w projekcie
technologicznym betonowania, a sam tryb układania określono szczegółowo. Górna
powierzchnia poszczególnych warstw nie powinna być wygładzana (z wyjątkiem ostatniej
warstwy wierzchniej).
Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane za pomocą wibratorów
wgłębnych pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie. Zagęszczanie mieszanki
za pomocą wibratorów powierzchniowych dopuszcza się tylko dla warstwy wierzchniej.
Okres pomiędzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczęciem następnej powinien być
ustalony doświadczalnie w zależności od temperatury otoczenia, warunków
atmosferycznych, właściwości cementu i innych przewidywanych czynników.
3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach
przewidzianych w dokumentacji projektowej i uzgodnionych z Inżynierem. Kąt nachylenia
płaszczyzny styku mieszanki betonowej ułożonej powinien być zbliżony do 45°. W przypadku
konstrukcji bardziej odpowiedzialnych ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej należy uzgodnić z Projektantem.
Wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po
całkowitym stwardnieniu betonu. Dokładny czas rozpoczęcia nakładania kolejnej warstwy
betonu powinien być ustalony w zależności od warunków atmosferycznych, właściwości
cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura
powietrza jest wyższa niż +20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
W przypadku wznowienia betonowania po dłuższej przerwie płaszczyznę styku należy
starannie przygotować do późniejszego połączenie betonu stwardniałego z betonem świeżo
nałożonym poprzez:
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałych luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego mleczka lub zaczynu cementowego,
- obfite zwilżenie wodą,
- zastosowanie warstwy szczepnej.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. Po
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ułożonego betonu.
4. Warunki atmosferyczne przy układaniu i wiązaniu betonu
a) Temperatura otoczenia
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturze nie niższej niż + 5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej odpowiedniej
temperatury w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą
ciepła w czasie co najmniej 7 dni do uzyskania przez beton wytrzymałości 15 MPa. Przez ten
okres temperatura mieszanki betonowej i świeżego betonu nie może być niższa niż +5°C.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania mieszalnika nie powinna być wyższa
niż +35°C. Temperatura mieszanki w momencie dostarczenia nie powinna być niższa niż
+5°C. W okresie obniżonej temperatury roboty betonowe powinny być prowadzone zgodnie
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z wymaganiami podanymi w Instrukcji ITB nr 282/2011 ze szczególnym uwzględnieniem
minimalnej temperatury mieszanki w czasie jej układania oraz sposobu zabezpieczenia
świeżego betonu przed działaniem niskiej temperatury.
b) Zabezpieczenie robót betonowych 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. Niedopuszczalne jest betonowanie
w czasie deszczu bez stosowania
odpowiednich zabezpieczeń.
5. Pielęgnacja betonu
Pielęgnację betonu należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania i
wykańczania powierzchni, zachowując minimalne okresy pielęgnacji podane w PN-EN 13670.
Zaleca się stosowanie co najmniej klasy pielęgnacji 3. Czas pielęgnacji betonu powinien być
uzależniony od warunków atmosferycznych, szybkości narastania wytrzymałości betonu oraz
rodzaju zastosowanego cementu. Sposób pielęgnacji betonu powinny być ustalony w
projekcie technologicznym betonowania.
W okresie pielęgnacji betonu należy:
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym -mrozu),
poprzez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków
klimatycznych,
- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:
• 7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,
• 14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,
- polewać wodą beton dojrzewający w warunkach normalnych, rozpoczynając polewanie po
24 godzinach od chwili jego ułożenia:
• przy temperaturze + 15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co trzy
godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej trzy razy na
dobę,
• przy temperaturze poniżej + 5°C betonu nie należy polewać.
Elementy masywne obiektu powinny być zwilżane wodą według specjalnych instrukcji.
Stosowane do pielęgnacji środki błonotwórcze, nanoszone na powierzchnie świeżego
betonu, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godziny od chwili
posmarowania nimi betonu,
- powstała powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i
stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu,
- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać w świeży beton na głębokość
nie większą niż 1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali.
Woda stosowana do pielęgnacji betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.
Temperatura wody do pielęgnacji betonu powinna być dostosowana do temperatury
powierzchni elementu i temperatury otoczenia. Stosowanie do pielęgnacji betonu środków
pielęgnacyjnych oraz systemów izolacji powinno być zgodne z wymaganiami odpowiednich
Polskich Norm, aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co
najmniej 15 MPa.
Do pielęgnacji betonu w obniżonej temperaturze można stosować jedną z metod:
- zastosowanie metody zachowania ciepła betonu w konstrukcji (osłonięcie konstrukcji
materiałami ciepłochłonnymi zabezpieczającymi beton przed utratą ciepła); materiały
ciepłochłonne nie powinny dotykać betonu,
- pielęgnacja przez podgrzewanie betonu w konstrukcji - podgrzewanie ciepłym powietrzem
lub parą pod specjalnie przygotowanymi osłonami (w przypadku zastosowania tej metody
należy zwrócić uwagę na niedopuszczenie do przesuszenia betonu), podgrzewanie matami
grzejnymi, zastosowanie elektronagrzewu (przypadku tej metody należy kontrolować
prędkość nagrzewania i wychładzania elementu oraz temperaturę powierzchni betonu),
- zastosowanie pielęgnacji przez tzw. metodę cieplaków, czyli wykonywanie konstrukcji w
tunelach stałych lub przesuwnych, w których zapewnione są odpowiednie warunki
temperaturowe i wilgotnościowe (w przypadku tej metody istotne jest utrzymanie
zbliżonych warunków we wszystkich punktach pielęgnowanego elementu).
6. Kontrola jakości robót
a) Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty
techniczne) i na ich podstawie sprawdzić, na zgodność z wymaganiami podanymi w ST,
właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót,
- wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót, w
celu sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w ST.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
b) Kontrola rusztowań i deskowań
Badania odbiorcze rusztowań i deskowań należy przeprowadzić po zbudowaniu rusztowań, a
przed rozpoczęciem ich eksploatacji na zgodność z projektem wykonawczym rusztowań i
deskowań. Badania okresowe należy przeprowadzać w trakcie eksploatacji rusztowań, przed
każdą nową fazą robót oraz po mogących mieć wpływ na stan rusztowań zjawiskach
atmosferycznych (silnych wiatrach, oberwaniu chmury, itp.), a także po ewentualnych
awariach, uderzeniach montowanymi elementami obiektu mostowego, itp.
Badania elementów rusztowań i deskowań należy przeprowadzać w zależności od użytego
materiału zgodnie z :
- PN-S-10050, w przypadku elementów stalowych,
- PN-S-10080, w przypadku konstrukcji drewnianych.
Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać:
- rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,
- łączniki, złącza,
- poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi dolnych
stanowiących miarę odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie),
- efektywności stężeń,
- wielkości podniesienia wykonawczego,
- przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże.
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Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru
powinny być:
- rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,
- szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach,
- poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz
porównanie z poziomem wymaganym.
Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli
geodezyjnej w nawiązaniu do niezależnych reperów.
Kontrola stanu wyposażenia, oznakowania i zabezpieczeń deskowań i rusztowań powinna
być prowadzona codziennie przez cały okres prowadzonych robót. Podczas budowy
rusztowań i deskowań oraz podczas ich obciążania świeżym betonem powinny być
prowadzone badania geodezyjne w nawiązaniu do reperów państwowych. Pomiary te
powinny być prowadzone również w czasie dojrzewania betonu oraz przy rozbiórce
deskowań i rusztowań aż do wykonania próbnego obciążenia.
Ocena rusztowań powinna być przeprowadzona na podstawie uzyskanych wyników i ustaleń
w formie protokołu. Rusztowania należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST,
jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana
konstrukcja rusztowania lub jej część niewłaściwie wykonana powinna być doprowadzona do
stanu zgodności z ST i całość poddana ponownym badaniom.
c) Badania składników mieszanki betonowej
Badania składników mieszanki betonowej powinny być wykonane przed przystąpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej oraz podczas wykonywania robót betonowych.
- Badania cementu
Bezpośrednio przed użyciem cementu konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane
właściwości cementu potwierdzają zgodność z wymaganiami PN-EN 197-1. W przypadku
dostawy cementu, którego jakość budzi wątpliwości należy przeprowadzić oznaczenia:
- wytrzymałości na ściskanie według PN-EN 196-1,
- czasu wiązania według PN-EN 196-2,
- stałości objętości według PN-EN 196-3.
Inne właściwości cementu powinny być badane i potwierdzane przez cementownię. Wyniki
badań należy sprawdzić na zgodność z wymaganiami podanymi w PN-EN 197-1.
- Badania kruszyw
Kontrola każdej dostarczonej partii kruszywa powinna obejmować oznaczenie:
- składu ziarnowego według PN-EN 933-1,
- kształtu ziaren według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4,
- zawartości pyłów według PN-EN 933-1,
- zawartości sub stancji organicznych według PN-EN 1744-1.
Wyniki badań należy sprawdzić na zgodność z wymaganiami podanymi w ST pkt. 2.3.2.
- Badania wody
W przypadku, gdy nie jest używana woda wodociągowa badania należy wykonać zgodnie z
PN-EN 1008.
- Badania domieszek do betonu
Domieszki do betonu należy przed użyciem sprawdzić na zgodność z PN-EN 934-2.
e) Kontrola jakości mieszanki betonowej betonu
- Zakres kontroli
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartość powietrza w mieszance betonowej oraz betonu:
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- odporność betonu na działanie mrozu,
- przepuszczalność wody przez beton.
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Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu powinna być przeprowadzana na podstawie
planu pobierania i badania próbek. Plan powinien zawierać m.in. podział obiektu
(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie, częstotliwość pobierania próbek do
kontroli mieszanki betonowej i betonu. Plan kontroli jakości betonu podlega akceptacji
Inżyniera.
- Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się zgodnie z planem pobierania i badania próbek.
Badanie konsystencji przeprowadza się zgodnie z PN-EN 12350-2. Na stanowisku
betonowania konsystencja powinna być sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m
mieszanki do ustabilizowania się konsystencji, a później każdorazowo przy poborze próbek
do badania wytrzymałości lub w przypadku wątpliwości związanych z jakością. Przy
stosowaniu pomp do układania mieszanki betonowej wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji przy wylocie.
Pomiar konsystencji należy wykonać na próbce punktowej pobranej na początku rozładunku.
Próbkę punktową należy pobrać po rozładowaniu około 0,3 m3 mieszanki zgodnie z PN-EN
12350-1.
Maksymalne dopuszczalne odchylenia pojedynczego oznaczenia kontrolowanej konsystencji
od granic przyjętej klasy konsystencji według opadu stożka wynoszą:
-10 mm od dolnej granicy,
+20 mm od górnej granicy.
- Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się zgodnie z
planem pobierania i badania próbek. Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
przeprowadza się zgodnie z PN-EN 12350-7. Na stanowisku betonowania zawartość
powietrza w mieszance powinna być sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m3
mieszanki do ustabilizowania się właściwej zawartości powietrza, a później każdorazowo
przy poborze próbek do badania wytrzymałości oraz dodatkowo, w przypadku wątpliwości
związanych z jakością.
Różnice pomiędzy przyjętą zawartością powietrza w mieszance a kontrolowaną nie powinny
być większe niż: - 0,5 % / + 1 % .
- Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu
Próbki do badania wytrzymałości na ściskanie betonu pobiera się zgodnie z planem
pobierania i badania próbek. Na stanowisku betonowania należy pobierać próbki o liczności
określonej w planie, lecz nie mniej niż 6 próbek z jednego elementu lub grupy elementów
betonowanych tego samego dnia oraz dodatkowo, w przypadku wątpliwości związanych z
jakością. Typ próbek do badania wytrzymałości na ściskanie określono w PN-EN 12390-1.
Badanie betonu, z wyjątkiem przypadków specjalnych, powinno być przeprowadzone na
próbkach z betonu w wieku 28 dni. Badanie wytrzymałości na ściskanie przeprowadza się
zgodnie z PN-EN 12390-3 na próbkach sześciennych o boku 150 mm lub o walcowych o
wymiarach 150/300 mm. Sposób pobrania próbek powinien być zgodny z PN-EN 12350-1
Próbki poddaje się pielęgnacji według PN-EN 12390-2.
Wynik badania powinien stanowić średnią z wyników dwóch lub więcej próbek do badania
wykonanych z jednej próbki mieszanki i badanych w tym samym wieku. Wyniki różniące się o
więcej niż 15 % od średniej należy pominąć. W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji
uznaje się, że określona objętość betonu należy do danej klasy jeżeli spełnia kryteria
identyczności podane w tabeli:
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W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji
badanie identyczności pod względem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić
sprawdzając kryteria zgodności podane w tabeli:

f cm - średnia z n wyników badania wytrzymałości serii n próbek,
f ck - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie,
f ci - pojedynczy wynik badania wytrzymałości z serii n próbek.
- Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach
pobranych na stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania próbek, co
najmniej raz z jednego elementu lub grupy elementów w okresie wykonywania obiektu, ale
nie rzadziej niż jeden raz na 5 tys. m betonu.
Badanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się metodą zwykłą zgodnie z
PN-B-06250. Próbki formowane poddaje się pielęgnacji według PN-B-06250.
Badanie mrozoodporności należy określać w terminach podanych w tabeli:

Wymagany stopień mrozoodporności betonu jest osiągnięty, jeżeli po wymaganej liczbie
cykli zamrażania próbek w temperaturze -18°C±2°C i odmrażania w temperaturze +18°C±2°C,
spełnione są następujące warunki:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- łączna masa ubytków betonu nie przekracza 5 % masy próbek nie zamrażanych,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie jest nie większe niż 20 % w stosunku do
wytrzymałości próbek nie zamrażanych.

- Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton przeprowadza się na próbkach pobranych
na stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania próbek, co najmniej raz z
jednego elementu lub grupy elementów w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niż
jeden raz na 5 tys. m 3 betonu.
Sposób wykonywania i pielęgnacji próbek do badania powinien być zgodny z PN-EN 12390-2
Badanie przepuszczalności wody przez beton przeprowadza się zgodnie z PNEN
12390-8. Maksymalna głębokość penetracji wody pod ciśnieniem w każdej badanej próbce
powinna być nie większa niż określona w pkt. 2.2.
f) Pobieranie próbek i badania
Do Wykonawcy należy wykonywanie badań przewidzianych niniejszą OST oraz gromadzenie,
przechowywanie i przedkładanie Inżynierowi wyników badań składników mieszanki i betonu.
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g) Badania betonu w konstrukcji
W przypadku technicznie uzasadnionym Inspektor Nadzoru może zlecić przeprowadzenie
badania betonu w konstrukcji.
Wytrzymałość betonu na ściskanie może być określona na próbkach (rdzeniowych) wyciętych
z elementu konstrukcji według PN-EN 12504-1 lub metodami nieniszczącymi według PN-EN
12504-2 lub PN-EN 12504-4. Dopuszcza się inne metody badań pośrednich i bezpośrednich
betonu w konstrukcji, pod arunkiem zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech
wytrzymałościowych w konstrukcji na pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych
wcześniej próbkach. Interpretacji wyników badań należy dokonać według PN-EN 13791.
- Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych
Podane niżej tolerancje wymiarów można traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy
dokumentacja projektowa albo ST nie przewidują inaczej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej wynoszą:
- długość przęsła : ± 2,0 cm,
- rozpiętość usytuowania łożysk: ± 1,0 cm,
- oś podłużna w planie: ± 2,0 cm,
- usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych: ± 2,0 cm,
- wysokość dźwigara: + 0,5 % i - 0,2 %, lecz nie więcej niż 5 mm,
- szerokość dźwigara : + 0,4 % i -0,2 %, lecz nie więcej niż 3 mm,
- grubość płyt: + 1 % i - 0,5 %, lecz nie więcej niż ± 0,5 cm,
- rzędne wysokościowe: ± 1,0 cm.
Tolerancje dla fundamentów:
- usytuowanie w planie: ± 5,0 cm (dla fundamentów o szerokości < 2,0 m: ± 2,0 cm)
- rzędne wierzchu ławy: ± 1,0 cm.
- płaszczyzny i krawędzie - odchylenie od pionu: ± 2,0 cm.
Tolerancje dla podpór masywnych i słupowych:
- pochylenie ścian i słupów: 0,5 % wysokości ( jednak dla słupów nie więcej niż 1,5 cm),
- wymiary w planie: ± 2,0 cm dla podpór masywnych, ± 1,0 cm dla podpór słupowych,
- rzędne wierzchu podpory: ± 1,0 cm.
W ścianach oporowych odchyłki nie powinny przekraczać:
- 1 % wysokości w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie więcej niż 50 mm,
- ± 2,0 cm w odniesieniu do wymiarów w planie,
- ± 2,0 cm w odniesieniu do rzędnej górnej powierzchni budowli.
- Kontrola wykończenia powierzchni betonowych
Jeżeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidują inaczej, wszystkie widoczne
powierzchnie betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę 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;
jeżeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-S-10042 i dokumentacją projektową. Rysy te nie
powinny przekraczać długości 1,0 m w kierunku podłużnym i połowy szerokości belki w
kierunku poprzecznym, lecz nie więcej niż 0,5 m. 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.
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PYTANIA DO UCZNIÓW:
1. Na czym polega kontrola układania mieszanki betonowej?
2. Jakie roboty należy wykonać przy zagęszczaniu mieszanki?
3. Na czym polega pielęgnacja świeżego betonu?
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