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WIADECTWO IDENTYCZNO CI DOSTAWY BETONU — 
PASZPORTEM, WYSTAWIONYM 
PRZEZ WYKONAWC  ROBÓT BUDOWLANYCH**

1. Wst p

Producent betonu, podporz dkowany wspó czesnym standardom europejskim, 
jako pierwszy przyjmuje na siebie obowi zek systematycznego kontrolowania parame-
trów wyprodukowanego tworzywa, oznaczonych na próbkach pobranych bezpo rednio 
z okre lonego zarobu, tzn. tu  po opró nieniu miksera, czyli — po zako czeniu operacji 
mieszania komponentów [1]. Chodzi o test zgodno ci, obejmuj cy kompleks laborato-
ryjnych bada  w a ciwo ci normowych, a tak e — obróbki uzyskanych wyników wraz 
z przyrównaniem ich do zadanych poziomów odniesienia, sprecyzowanych b d  zapi-
sami kontraktu handlowego, b d  — normy. Przy czym, odr bn  procedur  stosuje si
w przypadku oceny zgodno ci wytrzyma o ci [8], odr bn  — w przypadku konsysten-
cji [7], a zupe nie inn  — w przypadku reszty parametrów pozawytrzyma o ciowych [7]. 
Kompleks oceny zgodno ci wchodzi w zakres zak adowej kontroli produkcji wytwórni 
betonu towarowego.

A jakim narz dziem kontroli dysponuje odbiorca mieszanki betonowej na budowie, 
gdzie ma miejsce jej aplikacja? W razie braku zaufania do dostawcy lub w tpliwo ci co do 
jako ci otrzymanego pó produktu, mo e on na w asn  r k  prowadzi  kontrol  identyczno-
ci. Kontrola ta powinna da  odpowied  na pytanie, czy dana dostawa ( adunek, partia) s

to same z zamówionym sortymentem, wyprodukowanym i sprawdzanym niezale nie przez 
producenta betonu.

Norma PN-EN 206-1 defi niuje kontrol  identyczno ci jako „…badanie maj ce na celu 
okre lenie, czy wytypowane zaroby lub adunki pochodz  z odpowiedniej populacji…”.
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Na budowie najcz ciej sprawdza si  identyczno  dostawy z deklarowanym sortymen-
tem betonu — pos uguj c si  parametrem wytrzyma o ci na ciskanie.

2. Ogólne wytyczne odno nie pobierania 
i badania próbek wytrzyma o ci oraz oceny identyczno ci

Normatywny „Za cznik B” do normy [10] poj cie „identyczno ” kojarzy z konkretn
„obj to ci  betonu”, analogiczn  do „partii betonu” — rozumiej c je jako:

pojedynczy zarób lub adunek — w przypadku, gdy pojawi si  w tpliwo  co do jako cia)
otrzymanego betonu,
wolumen betonu przypadaj cy na ka d  kondygnacj  budynku (grupa belek czy p ytb)
albo s upów czy cian danej kondygnacji, ewentualnie — grupy innych, porównywal-
nych elementów konstrukcji),
wolumen betonu dostarczony na budow  w ci gu jednego tygodnia, ale nie wi cej nic)
400 m3.
Oceniaj cy identyczno  powinien wcze niej zdefi niowa  liczb  próbek pobieranych 

z danej obj to ci mieszanki betonowej, kieruj c si  wytycznymi normy [10], a tak e — zadba
o równomierno  rozk adu poboru próbek z ró nych adunków lub partii. Próbki do badania wy-
trzyma o ci musz  by  zaformowane i piel gnowane zgodnie z przepisami norm narz dziowych 
[3, 4, 11]. Samo oznaczanie wytrzyma o ci winno przebiega  wg procedury, opisanej w odr bnej 
normie [5]. Do oceny identyczno ci bierze si  pod uwag  ka dy, kolejny „pojedynczy wynik” 
oznaczenia wytrzyma o ci na ciskanie i równocze nie — „wynik u rednienia” sekwencji nie 
pokrywaj cych si n wyników pojedynczych w zbiorze. Za „pojedynczy wynik” badania uzna
mo na tak e redni  z dwóch lub wi cej rezultatów oznaczania wytrzyma o ci na próbkach tego 
samego wieku, pochodz cych z tej samej partii mieszanki betonowej. Zaleca si  jedynie, by igno-
rowa  tu wynik badania wytrzyma o ci, gdy ró ni si  on od redniej o ±15%, chyba e analiza 
danego przypadku nie wska e racjonalnego uzasadnienia takiego post powania.

3. Kryteria identyczno ci partii z populacj  sortymentu — 
z nawi zaniem do bazy 
wyników oznaczania wytrzyma o ci na ciskanie

Potwierdzeniem dla wykonawcy robót budowlanych, e beton nale y do tej samej popu-
lacji sortymentu, która w ramach oceny zgodno ci zosta a sprawdzona przez producenta pod 
wzgl dem wytrzyma o ci charakterystycznej, jest pozytywny wynik analizy dwu kryteriów 
normowych identyczno ci. „Kryterium 1” przypisane jest u rednieniu wyników oznacze ,
natomiast „Kryterium 2” — pojedynczemu wynikowi oznaczenia wytrzyma o ci. Obydwa, 
wymienione kryteria musz  by  zawsze spe nione równocze nie.

Norma europejska [10] przewiduje inne kryteria identyczno ci dla u rednienia wyni-
ków bada  betonu wytwarzanego pod os on  certyfi kacji zak adowej kontroli produkcji, inne 
— dla betonu bez certyfi kowanej kontroli produkcji.
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W wietle aktualnie obowi zuj cych w Polsce uregulowa  prawnych i normalizacyjnych, 
przyj cie przez betoniarni  nadzoru jednostki certyfi kuj cej jest dobrowolne. Producent be-
tonu mo e zatem z w asnej woli podda  certyfi kacji swoj  kontrol  produkcji (o ile w ogóle 
j  realizuje), mo e te  uczyni  to pod presj  inwestora lub wykonawcy robót budowlanych, 
zawsze jednak na swój wniosek. W konsekwencji takich realiów — z pocz tkiem 2009 r. na 
1214 czynnych w kraju wytwórni betonu towarowego [6] tylko 35 z nich legitymowa o si
certyfi katem zak adowej kontroli produkcji wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej oraz 
12 — certyfi katem zak adowej kontroli produkcji wydanym przez Centralny O rodek Badaw-
czo-Rozwojowy Przemys u Betonów CEBET. Oznacza to, e wi kszo  betonu trafi aj cego 
dzi  na krajowy rynek podlega oby nieco ostrzejszej regulacji w ramach oceny identyczno ci, 
prowadzonej przez odbiorc  mieszanki betonowej — je eli tylko by si  na ni  zdecydowa .

3.1. Kryteria identyczno ci dla betonu, 
podlegaj cego certyfi kowanej kontroli produkcji

Dla przypadku, gdy zak adowa kontrola produkcji jest certyfi kowana przez zewn trzn ,
niezale n  jednostk  autoryzowan  lub notyfi kowan , wówczas oceny identyczno ci doko-
nuje si  korzystaj c z kryteriów podanych w tabeli 1.

3.2. Kryteria identyczno ci dla betonu, 
wyprodukowanego bez certyfi katu zak adowej kontroli produkcji

Je eli wytwórnia betonu wytwarza go maj c wdro ony system w asnej kontroli pro-
dukcji, jednak bez certyfi kowania jej przez zewn trzn  jednostk  autoryzowan  lub notyfi -
kowan , wówczas oceny identyczno ci dokonuje si  z wykorzystaniem kryteriów podanych 
w tabeli 2.

TABELA 1
Kryteria identyczno ci wytrzyma o ci betonu, wyprodukowanego 
pod certyfi kowan  kontrol  produkcji — w my l normy [10]

Liczba n wyników bada
wytrzyma o ci na ciskanie
— w zbiorze zamkni tym

Kryterium 2 Kryterium 1
dotyczy: dowolnego, 
pojedynczego wyniku 

fci [MPa]

dotyczy:
redniej z n wyników

fcm [MPa]
3 fci fck – 4 fcm fck + 4

W Tabeli 1 u yto nast puj cych oznacze :
n — liczba wyników oznacze  wytrzyma o ci na próbkach, pochodz cych z okre lonej obj to ci betonu,

fcm — warto rednia z n pojedynczych wyników badania wytrzyma o ci na ciskanie, [MPa],
fci — pojedynczy wynik badania wytrzyma o ci na ciskanie, [MPa],
fck — charakterystyczna wytrzyma o  betonu na ciskanie, [MPa].
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Jak wida  w tabeli 2 — norma europejska [10] rozpisuje „Kryterium 1” i „Kryterium 
2” jedynie dla zamkni tych serii, które obejmuj  — b d  1 wynik, b d  od 2 do 4 wyników 
lub od 5 do 6 wyników. 

A co wtedy, gdy na placu budowy istnieje mo liwo  uzyskania wi cej ni  6 wyników ba-
dania wytrzyma o ci na ciskanie z tej samej obj to ci (partii) betonu? Wówczas kryterium dla 
u rednienia mo na wyprowadzi , korzystaj c z rozwi zania cytowanego przez norm  niemiec-
k  z serii DIN 1045 [2], adresowan  do wykonawców robót budowlanych. Podaje ona wzór:

gdzie  oznacza szacunkow  warto  odchylenia standardowego, okre lon  na zbiorze mini-
mum 35 wyników uzyskanych wcze niej, np. w ramach bada  wst pnych — zaczerpni tych
z dokumentacji udost pnionej przez producenta. Norma [2] zastrzega jedynie, aby:
—  3 MPa przy II klasie nadzoru, oraz
—  5 MPa przy III klasie nadzoru.

4. Przyk ad oceny identyczno ci dla betonu, 
wytwarzanego pod os on  zak adowej kontroli produkcji — 
bez certyfi katu jednostki autoryzowanej lub notyfi kowanej

4.1. Zadanie

Realizowana jest budowa parterowego pawilonu przeznaczonego na us ugi — w el-
betowej konstrukcji cian, s upów, belek stropowych i p yty stropowej. Kontrakt z poblisk
wytwórni  przewiduje dostawy betonu klasy C25/30, dowo onego betonowozami. Plan ba-
da  dla potrzeb potwierdzenia identyczno ci zak ada pobór i zaformowanie 6 próbek sze-
ciennych 15×15×15 cm w fazie betonowania cian, 3 próbek o identycznych wymiarach 

TABELA 2
Kryteria identyczno ci wytrzyma o ci betonu, wyprodukowanego 
pod zak adow  kontrol  produkcji, lecz bez certyfi katu uprawnionej 
jednostki niezale nej — w my l normy [10]

Lp.
Liczba n wyników bada

wytrzyma o ci na ciskanie
— w zbiorze zamkni tym

Kryterium 2 Kryterium 1
dotyczy: dowolnego, 
pojedynczego wyniku 

fci [MPa]

dotyczy:
redniej z n wyników

fcm [MPa]
1 1

fci fck – 4
—

2 2–4 fcm fck + 1
3 5–6 fcm fck + 2

Oznaczenia – jak dla Tabeli 1

,
,

f f
n

1 65
2 58

cm ck2 v+ -c m (1)
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w fazie betonowania s upów i 6 takich samych próbek — w fazie betonowania belek i p yty
stropowej. Wyniki otrzymanych oznacze  wytrzyma o ci na ciskanie po 28 dniach dojrze-
wania próbek przedstawiono w tabeli 3 (kolumna 3). Celem zadania jest ocena identyczno-
ci, w oparciu o ci gi trzech wyników nie pokrywaj cych si .

4.2. Rozwi zanie

5. Przyk ad oceny identyczno ci dla betonu, 
wytwarzanego pod os on  zak adowej kontroli produkcji, 
certyfi kowanej przez jednostk  autoryzowana lub notyfi kowan

5.1. Zadanie

Betonowany jest pawilon handlowy, taki sam jak w przyk adzie — rozdzia  4.1. 
Nale y przeprowadzi  test identyczno ci dla betonu C25/30 przy za o eniu, e budowa 

TABELA 3
Test identyczno ci betonu, wytwarzanego w warunkach zak adowej kontroli produkcji 
— bez certyfi katu jednostki autoryzowanej lub notyfi kowanej

nr
próbki

Element
konstrucji

Wynik badania 
wytrzyma o ci

fci
[MPa]

Kryterium 2 rednia z 3 
wyników nie 

pokrywaj cych si
fcm

[MPa]

Kryterium 1

fci min
[MPa]

wg Tab. 1
spe nione ?

fcm min
[MPa]

wg Tab. 1
spe nione ?

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1

ciany

35,5 26,0 tak
33,2 34,0 nie2 35,0 26,0 tak

3 29,0 26,0 tak
4 38,5 26,0 tak

39,5 34,0 tak5 38,0 26,0 tak
6 42,0 26,0 tak
7

s upy
30,5 26,0 tak

35,8 34,0 tak8 39,0 26,0 tak
9 38,0 26,0 tak
10

belki
i strop

31,0 26,0 tak
33,0 34,0 nie11 38,0 26,0 tak

12 30,0 26,0 tak
13 37,5 26,0 tak

36,7 34,0 tak14 36,0 26,0 tak
15 36,5 26,0 tak
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zaopatrywana jest z wytwórni prowadz cej zak adow  kontrol  produkcji, certyfi kowa-
n  przez uprawnion  jednostk  zewn trzn , a próbki pobierane w tej samej kolejno ci 
i podczas betonowania tych samych elementów jak w przyk adzie. Nale y sprawdzi  czy 
uzyskane zosta y takie same wyniki oznacze  wytrzyma o ci (tabela 3 i 4 — kolumna 3). 
Analizie ma podlega  ci g powi kszany o kolejny, dopisywany wynik.

6. Podsumowanie

Analizuj c tre  normy PN-EN 206-1 mo na zauwa y , e rozró nia ona kontrol
zgodno ci [7, 8] i kontrol  identyczno ci. Kontrola zgodno ci obejmuje parametry technicz-
ne okre lone na próbkach wykonanych z inicjatywy wytwórcy, wprost po wyprodukowaniu 
betonu, za  kontrol  identyczno ci przeprowadza wykonawca robót budowlanych, b d  na 
jego zlecenie — serwis zewn trzny, bazuj c na próbkach pobranych bezpo rednio przed u o-
eniem mieszanki w deskowania.

TABELA 4
Test identyczno ci betonu, wytwarzanego w warunkach zak adowej kontroli produkcji 
— z certyfi katem jednostki autoryzowanej lub notyfi kowanej

nr
pr

ób
ki

El
em

en
t k

on
-

st
ru

cj
i Wynik badania 

wytrzyma o ci
fci

[MPa]

Kryterium 2 rednia z 3 
wyników nie 

pokrywaj cych si
fcm

[MPa]

Kryterium 1

fci min
[MPa]

wg Tab. 2 sp
e

ni
o-

ne
 ?

fcm min
[MPa]

wg Tab. 2 
wiersz 2

fcm min
[MPa]

wg Tab. 2 
wiersz 3

fcm min
[MPa]

wg wzoru 
(1) sp

e
ni

o-
ne

 ?

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1

ci
an

y

35,5 26,0 tak — — — — —
2 35,0 26,0 tak 35,20 31,00 — — tak
3 29,0 26,0 tak 33,20 31,00 — — tak
4 38,5 26,0 tak 34,50 31,00 — — tak
5 38,0 26,0 tak 35,20 — 32,00 — tak
6 42,0 26,0 tak 36,30 — 32,00 — tak
7

s
up

y

30,5 26,0 tak 35,50 — — 32,70 tak
8 39,0 26,0 tak 35,94 — — 32,95 tak
9 38,0 26,0 tak 36,17 — — 33,16 tak
10

be
lk

i
i s

tro
p

31,0 26,0 tak 35,65 — — 33,34 tak
11 38,0 26,0 tak 35,86 — — 33,49 tak
12 30,0 26,0 tak 35,37 — — 33,62 tak
13 37,5 26,0 tak 35,54 — — 33,74 tak
14 36,0 26,0 tak 35,57 — — 33,84 tak
15 36,5 26,0 tak 35,63 — — 33,94 tak
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Ró nice mi dzy ww. ocenami polegaj  m.in. na tym, e oceny zgodno ci wytrzyma o ci
dokonuje si  w oparciu o niezamkni t  seri  wyników, troszcz c si  o to, by wywodzi y si
one z czasowego przedzia u — maksimum jednego roku. W przypadku oceny identyczno ci
— w oparciu o zamkni t  seri  wyników, bowiem ka dy zabetonowany element konstrukcji 
czy te  zabetonowany zespó  elementów powtarzalnych pod wzgl dem sortymentu mate-
ria owego — mo na potraktowa  jako sko czony etap budowy. Przecie  nawet najd u ej
trwaj ca budowa osi ga na ogó fi na , defi nitywnie przerywaj c zaopatrzenie w beton.

Ró nica czasu mi dzy zaformowaniem próbek dla potrzeb oceny zgodno ci i oceny 
identyczno ci wynosi od kilkudziesi ciu minut do kilku godzin. Chodzi o czas potrzebny na 
za adunek betonowozu, transport z wytwórni na budow  oraz czas roz adunku i wbudowa-
nia. Post puj cy z biegiem czasu proces wi zania cementu skutkuje m.in. ró nymi wynikami 
pomiaru konsystencji.

Ogólnie rzecz bior c — kryteria identyczno ci dotycz ce wytrzyma o ci na ciskanie
s  mniej skomplikowane ni  odpowiadaj ce im kryteria zgodno ci, bowiem nie segreguj
wyników z rozbiciem na produkcj  pocz tkow  i produkcj  ci g . Wielomiany opisuj ce
podstawowe kryteria identyczno ci wg PN-EN 206-1 — nie zawieraj  w sobie oszacowanej 
warto ci odchylenia standardowego .

Kryteria identyczno ci wytrzyma o ci betonu, wyprodukowanego z zaanga owaniem
certyfi kowanej kontroli produkcji (patrz: rozdzia  3.1), s  takie same jak normowe kryteria 
oceny zgodno ci wytrzyma o ci przewidziane dla stadium rozruchu, czyli — produkcji po-
cz tkowej [8].

Ostrzejsze kryteria oceny identyczno ci przewiduje norma dla betonu wytworzonego 
pod zak adow  kontrol  produkcji, która nie podlega certyfi kacji przez uprawnion  jednostk
zewn trzn  (porównaj: kryteria opisane w rozdziale 3). 

Niezale nie od tego, czy dostawa pochodzi z wytwórni prowadz cej zak adow  kontrol
produkcji pod nadzorem zewn trznej jednostki certyfi kuj cej czy te  bez nadzoru takiej jed-
nostki — kryterium dla dowolnego, pojedynczego wyniku jest zawsze takie samo. Poziomem 
odniesienia pozostaje warto  wytrzyma o ci charakterystycznej, pomniejszona o 4 MPa (patrz: 
tabela 1 i 2 — kolumna: „Kryterium 2”).

Z przeprowadzonej analizy identyczno ci na przyk adzie ci gu wyników bada  wytrzy-
ma o ci na ciskanie (rozdzia y 4 i 5) mo na wyprowadzi  nast puj ce wnioski:

test w oparciu o kryterium identyczno ci dla betonu wyprodukowanego pod os on  zak ado-—
wej kontroli produkcji bez certyfi katu uprawnionej jednostki zewn trznej (rozdzia  4) — jest 
bardziej czu y od testu, przewidzianego dla jego odpowiednika z takim w a nie certyfi katem 
(rozdzia  5). Dla tych samych warto ci i kolejno ci wyników w wierszu 3 i 12 (porównaj: 
tabela 3 i 4, „Kryterium 1” — dla u rednienia) uzyskano odmienne rozstrzygni cia;
test identyczno ci dla betonu wyprodukowanego pod os on  niecertyfi kowanej kontroli —
produkcji (rozdzia  4) da  rezultat negatywny w miejscu, w którym zak adowa ocena 
zgodno ci wytrzyma o ci równie  wskaza aby rozbie no  z oczekiwaniami [8];
w miar  rozbudowy ci gu wyników oznacze  wytrzyma o ci betonu, którego wytwarza-—
niu towarzyszy certyfi kowana kontrola produkcji — warto ci graniczne „Kryterium 1” 
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rosn , pocz wszy od warto ci wytrzyma o ci charakterystycznej, powi kszonej o 1 MPa 
(patrz: tabela 4, kolumny: 7, 8 i 9).
Wnioskowanie w ramach oceny identyczno ci bazuje g ównie na wynikach bada  wy-

trzyma o ci na ciskanie. Nie oznacza to jednak, e nie mo na pos ugiwa  si  tak e innymi 
parametrami betonu. Przyk adem mo e by  tutaj konsystencja mieszanki betonowej, której 
przypisano inne kryteria zgodno ci dla testu wykonywanego bezpo rednio po opró nieniu
mieszalnika w wytwórni, inne za  — dla fazy roz adunku na budowie [7].

W artykule opisano normow  procedur  oceny identyczno ci, przeznaczon  dla wy-
konawcy robót budowlanych, gdy zamierza on porówna  parametry dostarczanego betonu 
z zapisami specyfi kacji, któr  przed o y  producentowi przed uruchomieniem dostaw mie-
szanki betonowej.

Odchodz  w przesz o  archaiczne, niespójne praktyki zalecane norm  poprzedniej ge-
neracji [9], dopuszczaj ce dowód wytrzyma o ci w oparciu i próbki- wiadki, zaformowane 
i przechowywane na budowie — w tych samych warunkach atmosferycznych co dojrzewa-
j cy w deskowaniach beton.
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