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UWARUNKOWANIA WPROWADZENIA 
EUROPEJSKIEJ NORMY EN 206 „BETON" 

W przygotowywanej normie dotyczącej betonu ustala się klasy ekspozycji w stosunku do 
warunków środowiska. Klasom zostały przyporządkowane podstawowe właściwości betonu i zalece-
nia doboru granicznych wartości składu mieszanki. Celem zaś jest zapewnienie trwałości betonu. 
Podejście jest kompleksowe i jednocześnie proste w stosowaniu. Wymagania, tak w ujęciu ogólnym, 
jak i w wartościach liczbowych odbiegają od zestawu wymagań ujętych w aktualnych PN. Omówiono 
zakres przewidywanych zmian związanych z wprowadzeniem w przyszłości EN 206 jako polskiej 
normy. 

1 Wstęp 

Projekt normy europejskiej ENV 206:1996 Beton - właściwości, produkcja i jakość 
opracowany przez Podkomitet SC1 „Revision of ENV 206" działający w ramach Komitetu 
Technicznego CEN/TC 104 „Beton" Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego został 
już skierowany do ankiety przez kraje członkowskie. Jest to siedemnasta, mocno 
zmieniona wersja normy. Zbliża się czas wprowadzenia tej normy w Europie, a wiec i czas 
prac nad wprowadzeniem jej w Polsce. Wejście Polski do Unii Europejskiej łączy się 
bowiem nierozerwalnie z koniecznością stosowania norm europejskich. 

Instytut Techniki Budowlanej, przewodnicząc powołanej w 1997 r. Normalizacyjnej 
Komisji Problemowej nr 274 ds. Betonu, odgrywa istotną rolę w tym procesie. 

Zawierająca 54 strony norma europejska składa się z następujących zasadniczych 
rozdziałów: 

• Klasyfikacja, 
• Wymagania dotyczące betonu i metod kontroli, 

• Specyfikacja betonu, 
• Dostawa mieszanki betonowej, 
• Kontrola zgodności i kryteria zgodności, 
• Ocena zgodności. 
Do normy dołączono siedem aneksów informacyjnych i jeden normatywny, w tym: 
Aneks B - Badanie wstępne, 
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Aneks D - Zalecenia doboru wartości granicznych składu betonu i jego właściwości 
w zależności od klas środowiska (metoda normowa), 

Aneks E - Badania aprobujące wytrzymałość na ściskanie, 
Aneks F - Wymagania dokładności sprzętu dozującego, 
Aneks G - Dodatkowe zastrzeżenia odnośnie do betonu wysokiej wytrzymałości, 
Aneks H - Alternatywne metody projektowania właściwości trwałego betonu. 
Przy opracowywaniu ostatniej wersji normy dotyczącej betonu zmodyfikowano w szcze-

gólności te jej fragmenty, które dotyczyły: 
- klasyfikacji betonu w odniesieniu do warunków środowiska, 
- wymagań trwałości, 
- klas wytrzymałości, 
- klas wytrzymałości betonu lekkiego, 
- uwzględniania dodatków przy określaniu współczynnika w/c i zawartości cementu, 
- zróżnicowania i dodatkowych zastrzeżeń przy produkcji elementów prefabrykowanych, 
- uściślenia podziału odpowiedzialności pomiędzy nabywcą i producentem, 
- uściślenia dokładności sprzętu ważącego, 
- uściślenia wymagań przy pielęgnacji, 
- badań zgodności i kryteriów zgodności, 
- oceny zgodności, np. przy klasyfikacji betonu, 
- atestacji (certyfikacji) zgodności. 
Ponieważ europejskie normy dotyczące składników betonu i metod badań betonu są 

na etapie przygotowywania przez CEN i nie będą jeszcze ustanowione w terminie 
opublikowania normy EN 206, ustalono, że po ich wprowadzeniu odpowiednie normy 
krajowe muszą być wycofane najpóźniej z datą ustanowienia ostatniej z poniższych norm 
europejskich: 

• ENV 197-1 Cement. Skład, Wymagania i kryteria zgodności. Część 1: Cementy 
zwykłe 
• EN 12620 Kruszywa do betonu, w tym do stosowania w drogach i nawierzchniach 
• EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Wymagania i badania 
• EN 934-2 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynów. Część 2: Domieszki do beto-
nu. Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
• EN 934-2 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynów. Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola jakości, ocena zgodności oraz oznaczanie i etykietowanie 
• EN 450 Popiół lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakości 
• EN SSS Pył krzemionkowy do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakości 
Normy z tej listy dotyczące cementu i kruszyw są poza zakresem prac Normalizacyjnej 

Komisji Problemowej ds. Betonu. W obu tych dziedzinach trwają intensywne prace nad 
wprowadzeniem norm europejskich do zbioru PN lub nad przybliżeniem norm PN do 
projektów norm EN. 

Wprowadzenie normy dotyczącej betonu jest więc uwarunkowane wykonaniem dużej 
pracy legislacyjnej - tak na obszarze Unii Europejskiej, jak i w Polsce - obejmującej 
przygotowanie i ustanowienie podstawowych norm związanych. Z kolei ww. normy 
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wymagają przygotowania i ustanowienia wielu norm pomocniczych, obejmujących me-
tody badań właściwości chemicznych i fizycznych materiałów. 

2. Uwarunkowania normy EN 206 

Ponieważ norma EN 206 będzie wdrażana w krajach o różnych warunkach klimatycz-
nych, różnych poziomach ochrony betonu przed działaniem środowiska i wreszcie -
różnych, mocno ugruntowanych regionalnych tradycjach i doświadczeniach, wprowa-
dzono dwie kategorie lub klasy betonów. 

Do kategorii 1 zaliczono beton zwykły o wytrzymałości gwarantowanej nie większej 
niż 20 MPa (zgodnie z aktualną polską normą), przeznaczony do stosowania wyłącznie 
w warunkach suchych. Beton taki nie może być napowietrzany, a dodatki mogą być 
wprowadzane jedynie w formie pylastej. Skład takiego beton określany jest jako „normo-
wy", a zasady jego projektowania są ujęte w załączniku do normy. 

Kategoria 2 obejmuje betony w pełnym zakresie klas wytrzymałościowych, o dowolnym 
składzie, projektowane według dowolnych metod i przeznaczone do dowolnych zasto-
sowań. 

Cel podziału na kategorie nie jest dostatecznie czytelny. Wydaje się, że beton kategorii 1 
jest „betonem normowym", czymś w rodzaju materiału porównawczego w stosunku do 
innych betonów. Jak ten podział ma być wykorzystywany w praktyce, nie zostało w nor-
mie sprecyzowane i wydaje się, że podział betonu na dwie kategorie nie ma uzasadnienia 
i przypuszczalnie się nie utrzyma. 

Norma europejska 206 zawiera odpowiednie klauzule, zgodnie z którymi w szczegól-
nych przypadkach zezwala się na stosowanie wymagań obowiązujących w kraju, gdzie 
beton jest stosowany. 

Jeżeli takie wymagania lokalne zostaną utrzymane, to w przypadku opublikowania ich 
razem z normą europejską musi nastąpić jednoznaczne rozgraniczenie, co jest posta-
nowieniem europejskim, a co postanowieniem lokalnym. We wstępie do normy stwierdza 
się jednak, że obecnie Komitet Techniczny 104 nie zna postanowień krajowych, które 
byłyby sprzeczne z projektem normy EN 206. 

Powyższa zgoda na odstępstwa krajowe jest nietypowa, ponieważ przy wprowadza-
niu norm na terenie Unii obowiązuje reguła, że wspólnie opracowane normy - po 
przyjęciu ich przez CEN - muszą być wprowadzane w poszczególnych krajach bez 
żadnych zmian lub odstępstw. Świadczy to o tym, że europejska norma 206 jest 
dokumentem złożonym, przy redakcji którego uzyskanie konsensusu było trudne i chy-
ba nie do końca możliwe. 

Już po znacznym zaawansowaniu prac nad normą EN 206 stwierdzono, że istotne 
jest kompleksowe spojrzenie na plik norm dotyczących betonu i konstrukcji betonowych. 
Wynika to z faktu, że kolejność wprowadzania norm nie jest obojętna. Normy czynno-
ściowe warunkują możliwość wprowadzania norm przedmiotowych, wśród których rów-
nież istnieje hierarchia ważności i wzajemne uzależnienia. Stąd też sformułowana w punk-
cie 1 lista podstawowych norm, których przyjęcie - jako europejskich - umożliwi 
funkcjonowanie w przyszłości europejskiej normy „betonowej". 
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Rys. 1. Współzależności w zakresie normalizacji konstrukcji betonowych i technologii betonu 
(wg EN 206) 



Hierarchia norm i ich wzajemne zależności zostały przejrzyście przedstawione na 
wykresie (rys. 1), który - co ważne - stanowi integralną część normy EN 206. 

3. Zakres normy 

Europejska norma 206 dotyczy betonu przeznaczonego do konstrukcji tworzonych na 
placu budowy, konstrukcji prefabrykowanych i prefabrykowanych elementów budynków 
oraz konstrukcji inżynierskich. 

Mieszanka betonowa może być przygotowywana na placu budowy, dostarczana jako 
beton towarowy lub wytwarzana w wytwórni prefabrykatów. 

Norma zawiera wymagania dotyczące zagadnień takich jak: 
• materiały tworzące mieszankę betonową, 
• korelacje pomiędzy środowiskiem i betonem, 
• właściwości świeżej mieszanki i stwardniałego betonu oraz sprawdzanie tych wła-

ściwości, 
• ograniczenia składu betonu, 
• specyfikacja betonu, 
• dostarczanie mieszanki betonowej, 
• procedury kontroli jakości, 
• kryteria zgodności i ocena zgodności. 
Norma dotyczy betonów zagęszczonych właściwie, tj. betonów uważanych za zwarte, 

nie obejmuje więc betonów jamistych o otwartej strukturze (betonów nie zawierających 
frakcji drobnej). Nie obejmuje również betonów komórkowych, pianobetonów oraz 
betonów nie zawierających frakcji ponad 4 mm, kwalifikujących się do zapraw. Obejmuje 
jednak pełny zakres gęstości występujący w technologii betonu, tj. betony zwykłe, ciężkie 
i lekkie. 

We wstępie do normy zastrzeżono, że w normach dotyczących wyrobów lub procesów 
specjalnych, np. elementów prefabrykowanych lub procesów wytwarzania takich ele-
mentów, mogą być wprowadzone wymagania odmienne od zawartych w normie „beto-
nowej". Wymagania te mogą być zamieszczone albo w innych normach europejskich, 
albo tylko w przepisach lokalnych obejmujących określony obszar, na którym beton jest 
stosowany w dany sposób. 

W szczególności dotyczyć to może: 
• konstrukcji specjalnych, takich jak niektóre wiadukty, duże zapory, komory ciśnienio-

we w elektrowniach nuklearnych, konstrukcje poza linią brzegową i drogi, 
• materiałów nie objętych normą, np. włókien, 
• specjalnych lub nowych technologii i technik produkcji, 
• betonu lekkiego. 

4. Klasyfikacje betonu 

W normie EN 206 wprowadzono klasyfikacje odmienne od dotychczasowych. Zmiany 
są istotne i powodują daleko idące konsekwencje. 
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Klasyfikacje dotyczą: 
• klas ekspozycji na działanie środowiska, 
• klas konsystencji, 
• klas wytrzymałości na ściskanie, 
• klas gęstości objętościowej. 

5. Trwałość betonu w zróżnicowanych środowiskach 

5.1. Klasyfikacja agresywności środowiska 

W normie EN 206 operuje się pojęciem klas ekspozycji betonu na działanie środowiska 
w czasie jego pracy w konstrukcji. Z kolei każdej klasie ekspozycji są przyporządkowane 
odpowiednie wymagania dotyczące składu mieszanki betonowej i warunków wykony-
wania betonu, aby przez spełnienie tych warunków uzyskać beton możliwie trwały w danych 
warunkach środowiskowych. 

Te wymagania technologiczne, dobrane na podstawie aktualnej wiedzy o betonie, 
mają w możliwie pełny sposób gwarantować, że jeżeli beton zostanie wykonany 
zgodnie z tymi wymaganiami, to będzie trwały w warunkach pracy dla niego przewi-
dywanych. 

Jest to duża zmiana w podejściu do zapewniania trwałości betonu. W normie EN 206 
nie przewiduje się nawet badań mrozoodporności betonu i nie wprowadza się pojęcia 
klas mrozoodporności, a przecież mrozoodporność jest w naszym klimacie uważana za 
jedną z najistotniejszych właściwości betonu decydujących o jego trwałości 

Autorzy normy rozumują inaczej. Uważają, że laboratoryjne badania mrozoodporności 
są zawodne i beton pozytywnie oceniony w warunkach laboratoryjnych może nie okazać 
się takim w warunkach pracy konstrukcji. Sądzą natomiast - i określają to w normie -
że w przypadku betonu, który będzie poddawany działaniu mrozu, tak należy dokonać 
doboru składu i tak prowadzić prace betoniarskie, aby w maksymalnie możliwym stopniu 
zagwarantować jego późniejszą mrozoodporność. 

Pojęcie klas ekspozycji zostało bardzo rozbudowane - jest ich w sumie aż 18. Należy 
zwrócić uwagę, że beton może znajdować się w zmiennym środowisku, a tym samym 
warunki jego pracy mogą być określane przez kombinację klas ekspozycji. 

Porównanie wymagań dotyczących klasyfikacji środowisk z aktualnymi przepisami 
krajowymi jest trudne. Obecnie aktualna jest licząca 17 lat norma PN-80/B-01800 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Klasyfikacja i określenie środowisk oparta na dokumencie ISO/TC 71 Production and 
control of concrete. Classification of environments. Conditions affecting concrete 
(Produkcja i kontrola betonu. Klasyfikacja środowisk. Warunki oddziaływujące na 
beton). 

Obecnie CEN poprzez Komitet Techniczny 104 proponuje nowe, zmodyfikowane 
podejście do klas środowiska, w których beton pracuje i do zasad ochrony betonu przed 
korozją. Następuje tu kolizja postanowień zawartych w normie EN 206 i normie PN-80/B-
-01800. To ważne zagadnienie będzie przedmiotem osobnej publikacji. 
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5.2. Wymagania dla betonu związane z działaniem środowiska 

Dla poszczególnych klas espozycji w normie EN 206 rekomenduje się wymagania, 
które obejmują: 

- maksymalny współczynnik wodno-cementowy, 
- minimalną zawartość cementu, 
- minimalną wytrzymałość betonu na ściskanie, 

oraz, jeżeli odnosi się to do danego betonu, 
- minimalne napowietrzenie betonu, 
- wymagania dotyczące specjalnych właściwości cementu (np. odporność na siarcza-

ny) lub kruszyw (np. mrozoodporność). 
Norma zawiera również drugi załącznik informacyjny, odnoszący się do alternatyw-

nych metod projektowania, uwzględniających trwałość betonu w nietypowych bądź 
trudnych warunkach jego pracy. 

Uwzględnione są tu takie niezwyczajne uwarunkowania jak: 
- czas pracy konstrukcji przekraczający zazwyczaj przyjmowane 50-75 lat, 
- szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, 
- szczególnie agresywne lub ściśle określone działanie środowiska, 
- przewidywanie, że wymagania co do jakości wykonawstwa będą szczególnie wysokie, 
- wprowadzenie strategii zarządzania i konserwacji, z możliwością planowania jakości, 
- tworzenie znacznej liczby podobnych konstrukcji lub elementów, 
- stosowanie materiałów nowych lub odmiennych od stosowanych dotychczas, 
- celowość korygowania składu, jeśli przy zastosowaniu metody standardowej nie 

uzyskano żądanych parametrów. 
Aktualne krajowe wymagania ochrony korozyjnej betonu rozrzucone są w różnych 

normach i zaleceniach i różnią się od wymagań europejskiej normy 206. 

6. Klasy konsystencji 

W normie EN 206 podaje się cztery metody określania konsystencji mieszanki betonowej. 
Są to: metoda stożka opadowego, metoda „vebe", badanie na talerzu rozpływowym i nie 
stosowana u nas metoda zagęszczania. Normy dotyczące tych metod są obecnie ustana-
wiane. 

W normie EN 206 zaleca się stosowanie tych metod w zadawalająco czutych zakresach: 
opad stożka 
vebe 
stopień zagęszczalności 
rozpływ 
Konsystencję oznacza się na placu budowy w czasie układania betonu lub w czasie 

dostarczenia betonu towarowego. Norma określa sposób pobierania próbki z betoniarki. 
Specyfikacja konsystencji odbywa się albo przez klasy konsystencji (według tablic 1-4, 

przy czym nie operuje się zależnościami między klasami konsystencji według różnych metod 
badania), albo przez określenie docelowej wartości konsystencji. W tym drugim przypadku 
norma precyzuje tolerancje konsystencji, z jaką mieszanka ma być dostarczona (tablica 5). 
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Tablica 1. Klasy opadu stożka 

Klasa Opad stożka, mm 

S1 1 0 - 4 0 

S2 5 0 - 9 0 

S3 100-150 

S4 160-210 

S5 

Tablica 2. Klasy Vebe 

Klasa Vebe, s 

V0 

V1 3 0 - 2 1 

V2 2 0 - 1 1 

V3 1 0 - 6 

V4 5 - 3 

Tablica 3. Klasy zagęszczenia 

Klasa Stopień zagęszczalności 

CO 

C1 1,45-1,26 

C2 1,25-1,11 

C3 1,10-1,04 

Tablica 4. Klasy rozpływu 

Klasa Średnica rozpływu, mm 

F1 

F2 350-410 

F3 420 - 480 

F4 490 - 550 

F5 560 - 620 

F6 



Tablica 5. Tolerancje docelowych wartości konsystencji 

Opad stożka 

Zakres wartości docelowej, mm 

Tolerancje, mm 

Vebe 

Zakres wartości docelowej, s 

Tolerancje, s 

Zagęszczalność (stopień zagęszczalności) 

Zakres wartości docelowej 

Tolerancje 

Rozpływ 

Zakres wartości docelowej, mm wszystkie wartości 

Tolerancje, mm 

Niezależnie od powyższego, w normie EN 206 zostały sformułowane - analogicznie 
jak przy innych właściwościach betonu - kryteria zgodności dla konsystencji. Ustalony 
jest AQL (akceptowany poziom jakości), czyli dopuszczalna liczba wad oraz maksymalne 
dopuszczalne odchylenia pojedynczego pomiaru od granic żądanej klasy konsystencji 
lub od granic tolerancji dla wartości docelowej. Jednocześnie dopuszczalne odchylenia 
pojedynczego pomiaru są inne przy pomiarach kontynuowanych, a inne przy wstępnym 
pobraniu mieszanki z betonowozu. 

Tak więc wymagania dotyczące sposobów i zakresu określania konsystencji zostały 
rozbudowane i dokładnie sprecyzowane, co jest uzasadnione wobec dominacji techniki 
betonowania przez zamawianie mieszanki betonowej u wyspecjalizowanego producenta. 

W normie PN-88/B-06250 sprecyzowano wymagania konsystencji mieszanki betono-
wej według dwóch metod badania - opadu stożka i „vebe". W normie tej zostały także 
opisane metody oznaczania, ponieważ nie ma wyodrębnionych polskich norm dotyczą-
cych badań konsystencji mieszanki betonowej. 

Krajowy podział konsystencji i wskaźniki konsystencji zostały przedstawione w tablicy 6 
i zestawione z klasami konsystencji S1-S5 według opadu stożka i V0 -V4 według metody 
„vebe" zgodnie z normą EN 206. Należy brać pod uwagę, że w normie EN 206 nie 
zaleca się wykonywać pomiarów w zakresie klas konsystencji S1, S4, S5 i V0 (w tablicy 
wzięte w nawias). 

Różnice w rozgraniczeniach różnych klas konsystencji pomiędzy polską a europejską 
normą są znaczne. Są to przecież granice umowne i można je przyjmować dość 
dowolnie. Przede wszystkim wymaga się, aby konsystencja mieszanki betonowej była 
właściwa, przydatna do wykonania danych prac betoniarskich. 
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Tablica 6. Zestawienie normowych ocen konsystencji 

Nazwa 
konsystencji 

wg PN 

Wskaźniki wg PN/B Wskaźniki wg EN 206 Nazwa 
konsystencji 

wg PN stożek, cm vebe, s stożek, cm Vebe, s 

Wilgotna 

Gęstoplastyczna 

Plastyczna 

Półciekła 

Ciekła 

7. Klasy wytrzymałości 

7.1. Wymagania EN 206 związane z wytrzymałością 

Określenie klas wytrzymałości zostało sformułowane na podstawie definicji wytrzyma-
łości charakterystycznej, której w obecnej normie PN-88/B-06250 odpowiada wytrzyma-
łość gwarantowana. 

Wytrzymałość charakterystyczna w normie EN 206 określona jest następująco: „war-
tość wytrzymałości, dla której spodziewana jest 5-procentowa wadliwość wszystkich 
wykonanych oznaczeń wytrzymałości dla ilości betonu podlegającej ocenie, np. w przyjętym 
okresie". Definicja ta jest więc zgodna z definicją wytrzymałości gwarantowanej według 
normy PN-88/B-06250. 

Norma europejska dopuszcza równorzędne stosowanie próbek sześciennych o boku 
150 mm i próbek walcowych 150 mm o wysokości 300 mm. Wytrzymałość charaktery-
styczna określana jest w tradycyjnym terminie 28 dni. 

W tablicach 7 i 8 podano podział według EN 206 na klasy i wytrzymałości charaktery-
styczne przypisane tym klasom. Oznaczenie „cyl" określa próbkę walcową, a „cube" 
próbkę sześcienną. Należy zwrócić uwagę, że inne jest przyporządkowanie wytrzyma-
łości określonej na walcu do wytrzymałości określonej na kostce w przypadku betonów 
zwykłych i ciężkich, a inne w przypadku betonów lekkich. Tak więc w normie 
przyjmuje się, że stosunek wytrzymałości kostkowej do walcowej jest inny dla betonów 
lekkich, a inny dla betonów zwykłych. Różnica pomiędzy tymi stosunkami wynosi około 
10% i jest on niższy dla betonów lekkich. 

Różnice w stosunku do standardów krajowych sątu znaczne. Przede wszystkim w polskiej 
normie nie przewiduje się określania normowej wytrzymałości na ściskanie na wysokich 
walcach. Przyjęcie w przyszłości normy europejskiej jako normy polskiej nie zmieni 
stosowanego dotychczas w kraju standardu oznaczania wytrzymałości na sześcianach 
150 mm. Zostanie tylko wprowadzona możliwość podawania wytrzymałości również jako 
wytrzymałości walcowej. W normie europejskiej nie dopuszcza się badań normowych 
wytrzymałości na sześcianach 100 mm. 
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Tablica 7. Klasy wytrzymałości betonów zwykłych i betonów ciężkich 

Klasa wytrzymałości 

C 8/10 8 10 
C 12/15 12 15 
C 16/20 16 20 
C 20/25 20 25 
C 25/30 25 30 
C 30/37 30 37 
C 35/45 35 45 
C 40/50 40 50 
C 45/55 45 55 
C 50/60 50 60 
C 55/67 55 67 
C 60/75 60 75 
C 70/85 70 85 
C 80/95 80 95 

C 90/105 90 105 
C 100/115 100 115 

Tablica 8. Klasy wytrzymałości betonu lekkiego 

Klasa wytrzymałości 

LC 8/9 8 9 
LC 12/13 12 13 
LC 16/18 16 18 
LC 20/22 20 22 
LC 25/28 25 28 
LC 30/33 30 33 
LC 35/38 35 38 
LC 40/44 40 44 
LC 45/50 45 50 
LC 50/55 50 55 
LC 55/60 55 60 
LC 60/66 60 66 
LC 70/77 70 77 
LC 80/88 80 88 j 

W normie krajowej operuje się następującym zakresem klas betonu: B7,5; B10; B12,5; 
B15; B17,5; B20; B25; B30; B35; B40 i B50. W normie europejskiej nie ma odpowiednika 
najniższej klasy według normy krajowej, a przedziały klas są nie mniejsze niż co 5 MPa. 
Najwyższa klasa według normy krajowej, tj B50, jest dopiero w połowie skali klas 
według normy europejskiej, która klasyfikuje beton aż do wytrzymałości charaktery-
stycznej 115 MPa. 

Podobnie wygląda porównanie w przypadku betonów lekkich. W normie europejskiej 
nie przewiduje się klas niższych niż odpowiadające wytrzymałości charakterystycznej 
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9 MPa i klasyfikuje się beton lekki do wytrzymałości charakterystycznej aż 88 MPa. Ten 
zakres nie uwzględnia niskich wytrzymałości objętych klasami LB2.5; 5 i 7,5 w polskiej 
normie dotyczącej betonu lekkiego i znakomicie rozciąga skalę ponad przyjmowaną 
dotychczas w polskiej normie najwyższą klasę wytrzymałościową LB30. 

7.2. Ocena wytrzymałości według EN i PN 

Na podstawie zasad statystycznej oceny wytrzymałości betonu obie porównywane 
normy EN 206 i PN-88/B-06250 różnią się jednak istotnie w szczegółach. 

W normie europejskiej rozróżnia się badania początkowe, wykonywane w seriach na 
trzech próbkach i badania ciągłe na populacji nie mniejszej niż 15 oznaczeń. 

W polskiej normie są dwa kryteria do wyboru: albo najmniejsza wartość wytrzymałości 
w badanej serii musi być nie mniejsza od żądanej wytrzymałości gwarantowanej pomno-
żonej przez współczynnik zależny od liczby próbek w serii, albo muszą być spełnione 
jednocześnie dwa wymagania, aby najmniejsza wartość oznaczonej wytrzymałości w danej 
serii była nie mniejsza od żądanej wartości wytrzymałości gwarantowanej oraz wartość 
średnia wytrzymałości badanej serii próbek była nie mniejsza od 1,2 wytrzymałości 
gwarantowanej. 

Norma europejska wymaga jednoczesnego spełnienia dwóch kryteriów (w próbach 
wstępnych na serii trzech próbek): 

o wartość średnia wytrzymałości badanej serii próbek musi przewyższać wytrzyma-
łość charakterystyczną o 4 N/mm2 (4 MPa), 

• żadne z oznaczeń nie może być niższe od wytrzymałości charakterystycznej o więcej 
niż 4 N/mm2 (4 MPa). 

Wymagania te ulegają rozwinięciu w normatywnym załączniku E do normy. Dotyczy 
on certyfikacji wytrzymałości betonu i podaje się w nim kryteria zgodności przy ocenie 
na próbkach od jednej do sześciu. Są tu nieco inne wymagane granice wartości średniej, 
pozostaje natomiast bez zmiany wymaganie, aby każdy pojedynczy wynik nie był niższy 
o więcej niż 4 MPa od wartości charakterystycznej. 

Przy produkcji ciągłej i liczbie próbek nie mniejszej niż 15 drugie kryterium zostaje 
utrzymane tak jak wyżej, natomiast wartość średnia wytrzymałości badanej serii próbek 
musi przewyższać wytrzymałość charakterystyczną o 1,48 x Symbol oznacza 
odchylenie standardowe obliczone na podstawie nie mniej niż 35 kolejnych oznaczeń 
wykonanych w okresie nie krótszym niż trzy miesiące, poprzedzającym okres produkcji, 
dla którego wykonywana jest ocena zgodności. Tak wyznaczona wartość odchylenia 
standardowego może być stosowana, jeżeli nie różni się w sposób istotny od odchylenia 
standardowego obliczonego z ostatnich 15 oznaczeń, to jest powinno być spełnione 
wymaganie 

Jeżeli wymaganie nie jest spełnione, należy obliczyć nową wartość na podstawie 
ostatnich 35 oznaczeń wytrzymałości. Ta nowa wartość ma być zastosowana do 
oznaczenia, czy spełnione jest kryterium, że wartość średnia ostatnich piętnastu ozna-
czeń jest większa od wartości charakterystycznej o nie mniej niż 1,48 x 
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W stosunku do polskiej normy następuje więc uproszczone podejście do wstępnych 
oznaczeń, gdy liczba próbek jest jeszcze niewielka. Nie przyjmuje się wielkości dopusz-
czalnej różnicy pomiędzy uzyskanymi oznaczeniami a graniczną wytrzymałością odpo-
wiadającą danej klasie, jako określonej części wartości wytrzymałości gwarantowanej 
i to wartości malejącej ze wzrostem populacji badanych próbek, lecz ma ona wartość 
stałą, wynoszącą nie mniej niż 4 MPa. 

Przy badaniu nie mniej niż 15 próbek polska norma uwzględnia odchylenie stand-
ardowe z tej serii próbek, a norma europejska - odchylenie wyliczone z poprzednich 
oznaczeń, pod warunkiem jednak, że nie nastąpiły istotne zmiany w jakości produkcji. 
W normie europejskiej wprowadzono zasady ciągłej kontroli jakości, gdzie następuje 
porównywanie odchylenia standardowego wytrzymałości obliczonego dla bieżącej pro-
dukcji z odchyleniem standardowym wyliczonym dla dłuższego okresu. Jest to dobre 
rozwiązanie przy ciągłej produkcji betonu na dużą skalę i odpowiada dominującemu 
w zachodniej Europie i coraz bardziej przyjmującemu się u nas wytwarzaniu mieszanki 
przez producentów betonu towarowego. 

Podsumowując zauważmy, że odpowiednio do obowiązującego w polskiej normie 
kryterium 

w normie europejskiej przyjmuje się: 

a podstawowe zasady oceny wytrzymałości betonu pozostają utrzymane bez istotnych 
zmian. 

8. Klasy gęstości 

Norma europejska obejmuje jednocześnie betony lekkie, zwykłe i ciężkie. Inaczej jest 
w aktualnie obowiązujących normach polskich, gdzie betony lekkie objęte są odrębną normą 
PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy. 

Wprowadzając normę krajową, uwzględniono ówczesne europejskie propozycje, aby jako 
górną granicę gęstości dla betonów lekkich przyjąć wartość 2000 kg/m3. Przyjęto również 
odmienne oznaczanie betonów lekkich - j a k o LB (lekki beton), analogicznie do europej-
skiego oznaczenia LC (lightweight concrete). 

Obecnie w normie EN 206 proponuje się nieco inny podział betonów - według ich 
gęstości: 

• Beton lekki to beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niż 800 kg/m3 i nie 
większej niż 2100 kg/m3, wyprodukowany w całości lub w części z zastosowaniem 
kruszywa lekkiego. 

• Beton zwykły to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2100 kg/m3, ale nie 
przekraczającej 2600 kg/m3. 

Przy gęstości w stanie suchym ponad 2600 kg/m3 beton uważa się za ciężki, ozna-
czając go symbolem HC (heavy-weight concrete). 
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Podwyższenie górnej granicy gęstości powoduje wprowadzenie innego niż dotychczas 
podziału betonu lekkiego na klasy gęstości, co przedstawiono w tablicy 9. 

Tablica 9. Klasyfikacja betonu lekkiego według EN 

Klasa 
gęstości LC 1,0 LC 1,2 LC 1,4 LC 1,6 LC 1,8 LC 2,1 

kg/m3 

9. Beton towarowy 

W normie europejskiej zostały precyzyjnie określone wszystkie fazy procesu zamawia-
nia i dostarczania mieszanki betonowej. Beton może być zamawiany albo jako mieszanka 

o ustalonych właściwościach (designed), albo jako mieszanka o ustalonym składzie 
(prescribed) i jest dokładnie określone, jakie dane należy podać w obu przypadkach. 

Jeśli chodzi o kontakty pomiędzy producentem betonu a jego odbiorcą, w normie nie 
ma luk w zakresie uzgadniania parametrów betonu. Znormalizowane są nie tylko 
właściwości materiału, ale również droga postępowania, która prowadzi do osiągnięcia 
tych właściwości. 

Ze względu na istotny dla praktyki zakres wymagań w stosunku do betonu towarowego 
zarówno wymagania normy europejskiej w tej mierze i porównanie ich z obecnymi 
wymaganiami krajowymi będzie przedmiotem osobnej publikacji. 

10. Podsumowanie 

Przedstawiony powyżej komentarz do wybranych, istotnych fragmentów normy euro-
pejskiej EN 206 dotyczącej betonu zwykłego, lekkiego i ciężkiego wykazuje, jak duże 

i kompleksowe zmiany przyniesie w przyszłości wprowadzenie tej normy w Polsce. 
Norma EN 206 zapewnia wysoki poziom wymagań jakościowych na wszystkich 

etapach tworzenia elementu betonowego i konstrukcji betonowej. Ustalając kryteria 
zgodności i zasady oceny zgodności, stworzono precyzyjny system kontroli i badań 
składników betonu, mieszanki betonowej i betonu stwardniałego. Norma europejska 
wprowadza zatem elementy systemu zapewnienia jakości, które w normie polskiej 
występują w bardzo ograniczonym zakresie. 

Norma europejska zawiera wymagania dotyczące zależności między składem i wa-
runkami wykonania betonu a warunkami środowiska, w którym beton będzie pracować. 
Zagadnienie zapewnienia trwałości konstrukcji betonowej jest fundamentem tej normy. 

Układ i wymagania normy odzwierciedlają dominującą obecnie technikę budowania 
z zastosowaniem betonu towarowego, wytwarzanego przez wyspecjal izowanego pro-
ducenta, oddzielonego zazwyczaj od placu budowy. Wprowadzenie w Polsce nowoczes-
nych standardów w zakresie betonu towarowego jest potrzebą chwili. 
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Pierwszoplanowym zadaniem staje się pilne przygotowanie „postanowień krajowych" 
z łożonych z pakietu norm towarzyszących, których ustanowienie jest konieczne, aby 
w przyszłości można było wprowadzić normę europejską i wycofać polskie normy 
dotyczące betonu zwykłego i lekkiego. 

Z analizy krajowych norm dotyczących betonu oraz z analizy programu prac CEN 
wynika, że w latach 1998-2000 będzie konieczne przygotowanie i ustanowienie pakietu 
norm dotyczących: 

• pobierania próbek, 
• określania wytrzymałości betonu, 
• określania konsystencji mieszanki betonowej, 

oraz norm podających zasady określania: 
• przepuszczalności wody przez beton, 
• zawartości powietrza w mieszance betonowej, 
o gęstości. 
Niezależnie od podstawowych, na ogół prostych norm, konieczne będzie wprowadze-

nie jako PN norm europejskich w zakresie: 
• wymagań dla wody zarobowej, 
• wymagań dla domieszek do betonu, 
• metod badań domieszek do betonu. 
Pożądane będzie również ustanowienie zgodnych z dokumentami europejskimi norm 

dotyczących badania odporności betonu na działanie mrozu oraz oceny nasiąkliwości. 
Została już przygotowana i w bieżącym roku będzie ustanowiona EN-PN dotycząca 

popiołu lotnego i metod badań popiołu. W 1998 r. NKP ds. betonu rozpoczął prace nad 
pakietem norm ustalających wymagania i metody badań domieszek do betonu. 

Praca wpłynęła do Redakcji 16 VII 1998 
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