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A CZĘŚĆ OPISOWA 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Budynek nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej został zaprojektowany jako kompozycja 
ośmiu bloków funkcjonalnych spiętych masywem dachu z wykorzystaniem barwionego betonu architektonicznego. 

Niniejsz dokument powstał w celu uszczegółowienia i doprecyzowania wytycznych, zaleceń i instrukcji na podstawie 
wykonanego próbnego mock-up`u fragmentu projektowanego budynku. Intencją przyświecającą autorom niniejszego 
opracowania jest osiągnięcie najwyższego efektu estetycznego w zastosowaniu betou architektonicznego dla realizacji 
inwestycji Muzeum Wojska Polskiego. 

Wszelkie wytyczne i zalacenia zawarte w niniejszym dokumencie należy rozpatrywać łącznie z całością dokumentacji 
projektowej w tym w szczególności ze sporządzoną specyfikacją materiałową dla betonu architektonicznego zawartą 
w specyfikacji materiałowej projektu wykonawczego. Zapisy powyższych dokumentów wzajemnie się uzupełniają i 
w założeniu nie są ze sobą w sprzeczności.  

Niniejsza dokumentacja nie jest Planem Zapewnienia Jakości i nie zastępuje ani nie zwalnia Generalnego Wykonawcy 
z obowiązku sporządzenia takiego planu. Generalny Wykonawca zgodnie z zapisami dokumentacji jest zobowiązany 
wykonać w pierwszej kolejności próbki betonu i przedstawić je do akceptacji architekta, zidentyfikować we współpracy 
z nadzorem architektonicznym ewentualne wady i zagrożenia, przyjąć sposoby zapobiegania usterkom, a następnie 
wykonać mock-up’y dopracowując technologię montażu, deskowania i wbudowywania mieszanki. 

Żelbetowe ściany każdego z bloków mają zostać wykonane z użyciem betonu architektonicznego, barwionego 
w masie (szczegóły wg. specyfikacji materiałowej). Po zewnętrznej stronie bloku w betonie ma być odciśnięty 
przestrzenny wzór, zaprojektowany specjalnie dla MWP, zwany dalej „szewronem” (Rys. 1.). Po wewnętrznej stronie 
bloku ściany betonowe mają mieć gładką powierzchnię uzyskaną przy pomocy szalunków. Po wewnętrznej stronie, na 
wskazanych odcinkach należy przewidzieć szczeliny pod listwy instalacyjne. 

Powyższe założenia dotyczą zarówno ścian wewnętrznych, konstrukcyjnych (grubości 20-40 cm) jak i ścian 
zewnętrznych (grubości 15-20 cm). 

Dokładne wytyczne odnośnie betonu architektonicznego zostały zawarte w Specyfikacji materiałowej dołączonej do 
Projektu Wykonawczego (PW). Zawierają one dokładne wymagania jakościowe określające średnicę porów oraz ich 
całkowitą powierzchnię na powierzchni kontrolnej, dopuszczalne różnice zabarwienia. W dokumencie wykazano 
również konieczność wykonania próbek. 

Po wykonaniu testów na mniejszych elementach, oraz po wykonaniu mock-up’ów  Generalny Wykonawcza 
zobowiązany jest przedstawić Plan Zapewnienia Jakości, który jest oparty na szczegółowych informacjach podanych 
w dokumentacji wykonawczej bazującej i przywołującej jako opis wykonania pozycję „Beton architektoniczny. 
Wytyczne techniczne”. Pozycja ta podaje szereg rozwiązań jakościowych i w bardzo szczegółowy sposób definiuje 
kryteria jakościowe stawiane betonowi architektonicznemu oraz określa metody uzyskiwania odpowiedniej 
zaprojektowanej kategorii powierzchni betonu architektonicznego. W pozycji tej powstałej na zlecenie Polskiego 
Stowarzyszenia Producentów Cementu szeroko opisano wady powstające na betonie architektonicznym, ale co 
najważniejsze metody ich unikania. Wytyczne zawarte w tej publikacji są tożsame z wytycznymi i wymaganiami dla 
betonu architektonicznego funkcjonującymi w Niemczech, Austrii, Francji czy USA. Dokumentacja wykonawcza wraz 
z przywołaną w niej monografią „Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne” stanowią podstawę dla Planu 
Zapewnienia Jakości, którego zadaniem jest uporządkowanie całego procesu, , jego opisanie wraz z wszystkimi 
zaleceniami mającymi na celu unikanie błędów w trakcie realizacji właściwej konstrukcji. Wybrany w przetargu 
Generalny Wykonawca wykonuje testy na małych elementach, następnie większe próbki, a również sam mock-up do 
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momentu uzyskania zadawalającej Architekta i Inwestora jakości betonu architektonicznego i dopiero wówczas 
możliwe jest rozpoczęcie realizacji właściwej konstrukcji.

Dokumentacja wykonawcza wraz z pozycją „Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne” szczegółowo opisuje 
technologię prowadzenia prac mających na celu unikania rozsegregowywania mieszanki betonowej w miejscach 
przerw technologicznych. Wypracowany po wykonaniu mock-up’u PZJ będzie opisywał również sposób unikania 
wypływów mleczka w miejscach występujących przerw w betonowaniu. W trakcie realizacji na bieżąco będzie 
wykonywana analiza jakości powierzchni i będą wprowadzone ewentualne korekty wykonania. 

Poniższe wytyczne są stworzone dla użytku Generalnego Wykonawcy (GW) w celu zapewnienia najwyższej jakości 
wykonania betonu architektonicznego. W ramach zapisów wielokrotnie zawarta jest rola Architekta, rozumie się ją jako 
faktycznego projektanta obiektu lub/i obecność konsultanta ds. betonów powołanych przez Inwestora. 



PROJEKT WYKONAWCZY GŁÓWNEJ CZĘŚCI KOMPLEKSU MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO 
CZĘŚĆ – OBIEKT 02.2 – PAWILON POŁUDNIOWY MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO 
WYTYCZNE WYKONANIA ELEMENTÓW BETONOWYCH 

4 

SZALUNKI 

1 SYSTEM SZALUNKÓW 

W podstawowym założeniu projektowym przewiduje się korzystanie z szalunków bezściągowych na pełnej wysokości 
720 cm. Sekcje ścian pomiędzy dylatacjami i pionowymi przerwami roboczymi muszą być wykonywane w pełnej 
wysokości 720 cm podczas jednego betonowania (wbudowywania mieszanki). Niedopuszczalne jest wykonywanie 
ścian z przerwami czasowymi, może to skutkować powstaniem różnic kolorystycznych i wyodrębnianiu się kruszywa, 
zaciekami mleczka cementowego z wyższych sekcji, co będzie traktowane jako nieprawidłowe rozwiązanie. Nie 
przewiduje się podziału poziomego ścian, przy użyciu listew, mogącego ukryć mankamenty wylewania ścian 
z przerwami. 

Dopuszcza się skorzystanie z szalunków ściągowych pod warunkami: 
1. Rozmieszczenia ściągów powinno uwzględnić rytmikę szewronu, zgodnie z wytycznymi Architekta. (Rys. 5.

oraz Rys. 8.) 
2. Jako rurek dystansowych do ściągów należy użyć rurek miedzianych fi 22 mm (Rys. 6.). Po stronie

zewnętrznej należy przewidzieć odpowiedni otwór w matrycy szalunkowej, średnica powinna wynosić 20 
mm (Rys. 6.), elastyczność matrycy powinna zapewnić szczelność i zapobiec wyciekowi mleczka 
cementowego, oraz powiązanymi z tym konsekwencjami. Po stronie wewnętrznej ściąg powinien zostać 
zamocowany tak by uniemożliwić wyciek mleczka cementowego. 

Decyzja o rezygnacji z systemu bezściągowego na rzecz systemu ściągowego musi być podjęta przy współudziale 
Architekta. Finalne rysunki warsztatowe rozmieszczenia szalunków uwzgledniających rozmieszczenie ściągów należy 
przedstawić do akceptacji Architekta. 

2 DESKOWANIE 

Zaleca się używanie sklejek o najwyższej jakości. Styk deskowania powinien być możliwie najmniej widoczny, sugeruje 
się korzystanie ze sklejki przeznaczonej do wykonywania betonu architektonicznego z powłoka fenolową o gramaturze 
minimum 220g/m2 lub z powłoką z tworzywa sztucznego (zastosowana powłoka ma zapobiegać pofałdowaniu 
powierzchni) 

Deskowanie należy przechowywać na placu budowy zgodnie z wytycznymi dostawcy. Sposób przechowywania 
deskowania nie powinien skutkować jego uszkodzeniem. Zaleca się zabezpieczenie go przed opadami 
atmosferycznymi, ponieważ nacisk wyższych warstw sklejki w połączeniu z wodą może skutkować zarysowaniami 
i pofalowaniami powierzchni sklejki, a więc jej uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest używanie deskowania 
o uszkodzonej powierzchni (Rys. 18.), ponieważ będzie to skutkowało  zmianami w powierzchni betonu i będzie
uznane za nieprawidłowe rozwiązanie (Rys. 19.). 

Nie dopuszcza się aby w ramach jednej ściany używać sklejki o różnym stopniu zużycia. Sąsiednie sekcje ściany 
powinny być betonowane przy pomocy sklejki o tym samym stopniu zużycia lub różniących się co do stopnia użycia 
co najwyżej jednym cyklem. W ramach betonowania jednej sekcji wszystkie zestawione blaty sklejki powinny 
charakteryzować się tym samym stopniem zużycia. 

Jakość powierzchni sklejki ma znaczenie wyłącznie po stronie wewnętrznej ściany betonowej, ponieważ tylko tam 
będzie miała ona bezpośredni wpływ na odbiór betonu. W przypadku zewnętrznej powierzchni ściany matryce 
szalunkowe mogą być przyklejane do deskowania o niedoskonałej powierzchni, sama sklejka nie może być 
uszkodzona na w stopniu powodującym ryzyko uszkodzenia matrycy. 

Przed każdym użyciem deskowanie powinno zostać ocenione, a ocena udokumentowana na specjalnie 
przygotowanym druku.   
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3 WYKONYWANIE SZCZELIN 

Na wysokości 0.00 i +2.40 od strony wewnętrznej ścian betonowych należy przewidzieć szczeliny pod listwy 
instalacyjne. Zasięg szczelin jest przedstawiony na rysunkach gabarytowych żelbetów w cz. Konstrukcje PW, ponadto 
ich układ naniesiony na rysunki warsztatowe rozmieszczenia szalunków należy potwierdzić z Architektem. 

Najistotniejsze w wykonaniu szczelin jest zadbanie o ich równą krawędź. W związku z tym zaleca się przygotowanie 
listwy zgodnie z Rys. 9. Listwa ta powinna być tak przygotowana by po wyjęciu środkowego elementu, elementy 
poziome górny i dolny były wybijane tak aby nie wyrwać krawędzi betonu (Rys. 10.). 

Dopuszcza się fazowanie krawędzi maksymalnie do 3 mm, co można uzyskać przy pomocy sylikonu naniesionego na 
styku blatu i listwy. Dopuszcza się wykonywanie ściągów roboczych dolnych w ramach listwy, otwór po ściągu zostanie 
finalnie przysłonięty listwą instalacyjną. 

MATRYCE SZALUNKOWE 

Aby uzyskać wzór przestrzenny szewron konieczne jest skorzystanie z matryc szalunkowych do betonu. Technologia 
ta pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie zaprojektowanej struktury w betonie architektonicznym. Matryce są 
wykonywane z materiału gumopodobnego charakteryzującego się elastycznością i wysoką rozciągliwością. 
Odpowiednie parametry plastyczne powinny pozwolić na bezproblemowe rozszalowywanie betonu, przy 
jednoczesnym zachowaniu formy matrycy. 

Matryce służą do wielokrotnego użytku, producenci zapewniają możliwość ich eksploatacji nawet do 50 użyć. 
W przypadku uszkodzenia matrycy nie należy z niej ponownie korzystać. Przewożenie i przechowywanie matryc 
szalunkowych powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta lub dostawcy. Niestosowanie się do 
wytycznych może skutkować deformacją matryc, co będzie traktowane jako jej zniszczenie. Matryca taka nie może 
być użyta. 

Zgodnie z wytycznymi większości dostawców konieczne jest przechowywanie matryc ułożonych na płasko, nie wolno 
ich obciążać, ponieważ może to doprowadzić do deformacji. Matryce należy przechowywać w miejscu suchym, chronić 
przed zbyt intensywnym nasłonecznieniem, deszczem, mrozem, agresywnym powietrzem itp. W tym celu zaleca się 
przykrywanie ich ciemną folią. 

Matryce są negatywem wzoru realizowanym przy pomocy przygotowanej wcześniej formy. Forma powinna być 
wykonana precyzyjnie zgodnie z wytycznymi Architekta. Na podstawie formy można wykonywać nieskończoną ilość 
matryc, tak więc w przypadku uszkodzenia którejś na budowie, może być koniecznym zamówienie kolejnej. 

Wszystkie powierzchnie matryc z szewronem powinny mieć gładkie płaszczyzny, wszelkie chropowatości mogą mieć 
niekorzystny wpływ na zdejmowanie szalunków z wybetonowanej ściany. W przypadku wystąpienia chropowatości lub 
nierówności w matrycy należy skontaktować się producentem matryc lub ich dostawcą w celu ich naprawienia lub 
wymiany. 

Wzór szewronu jest przedstawiony na rys. MWP_PW_02.2-A-691. Szczegóły dotyczące wielkości matryc, oraz jej 
zakończenia powinny być omówione z Architektem oraz w konsultacji z dostawcą technologii. 

4 MATRYCE STANDARDOWE 

Zaleca się korzystanie z matryc szerokości 120 cm  i wysokości 720 cm. Sugerowana szerokość pozwoli na wpisanie 
się w moduł na podstawie którego były ustalane długości wszystkich ścian budynku. Sugerowana wysokość pozwoli 
uniknąć poziomego szwu powstałego w sytuacji łączenia jednym blacie dwóch matryc w wysokości. Szwy pionowe 
powstałe na łączeniu matryc są praktycznie niewidoczne z uwagi na specyfikę wzoru. Mogą pojawić się jednak 
nieszczelności, które objawią się płatkami zaschniętego mleczka cementowego na szwie, należy go usunąć ręcznie 
(Rys. 20.). 

Na styku z dylatacją lub przerwą roboczą należy zastosować węższą wersję matrycy (Rys. 2.). Dla uzyskania dylatacji 
szerokości 10 mm, należy skrócić matrycę z jednej strony o 5 mm, kolejne 5 mm będzie uzyskane na kolejnej, węższej 
matrycy po drugiej stronie dylatacji. Węższe matryce 119,5 cm powinny być do siebie symetryczne względem osi 
dylatacji, dotyczy to również szewronu (Rys. 3.). 
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W celu estetycznego wykonania zakończeń szczytu ściany i części cokołowej zaleca się zastosowanie na blacie 
szalunkowym dodatkowego deskowania na górze, oraz listwy tworzącej cofnięty cokół przy posadzce (Rys. 12.). 

5 NAROŻNIK 

Styk matryc w narożniku powinien być przygotowany przy użyciu specjalnej matrycy. Geometria matrycy została 
opracowana warsztatowo poza PW i została dołączona do niniejszego opracowania (Rys. 13-14.). Sugerowana 
wysokość taka sama jak standardowych jednopłaszczyznowych matryc, tj. 720 cm. Sugerowana szerokość to 120 cm. 

6 MOCOWANIE MATRYC DO SZALUNKÓW 

Matryce powinny być przyklejone na całej powierzchni do deskowania szalunku. Niedopuszczalne jest klejenie 
punktowe, ponieważ może prowadzić to do rozciągnięcia matrycy, a więc jej zniszczenia. Sugerowane jest stosowanie 
kleju zalecanego przez producenta matryc Klej należy stosować zgodnie z wytycznymi produktu, dotyczy to nie tylko 
sposobu jego przygotowania, ale również metody jego nanoszenia i czasu schnięcia. Zaleca się przyklejanie matryc 
do sklejki wodoodpornej, która będzie szalunkiem pomocniczym. Powstały w ten sposób nierozerwalny ustrój należy 
następnie mocować do szalunku właściwego, stalowego. Zgodnie z zapisami punktów poprzednich dopuszcza się 
używanie sklejki o niedoskonałej powierzchni, ponieważ nie będzie miała ona odwzorowania w płaszczyźnie betonu. 

Matryca narożna powinna być przyklejona do dwóch sklejek, ustawionych do siebie prostopadle. Należy zapewnić 
sztywność ustroju i nie doprowadzić do jego złożenia się i uszkodzenia matrycy. 

Nie zaleca się mocowania matryc do szalunku przy pomocy gwoździ bezłepkowych oferowanych przez producentów 
matryc, z uwagi na ryzyko wystąpienia pofałdowań czy niedoskonałości na betonie. 

7 CZYSZCZENIE MATRYC 

Po rozszalowaniu ściany, matryce powinny być teoretycznie czyste dzięki zastosowaniu środka antyadhezyjnego. 
Jeżeli jednak na jej powierzchni wystąpią zanieczyszczenia, np. resztki betonu, należy je oczyścić. Czynność tę należy 
przeprowadzić na płasko, przy pomocy wilgotnej ściereczki materiałowej, wykonanej z materiału który nie będzie się 
siepał (nie będzie się strzępił i nie będzie pozostawiał na matrycy włókien materiału). Rekomenduje się nasączanie 
ściereczki środkiem do czyszczenia matryc. Po oczyszczeniu matryc przed nałożeniem środka antyadhezyjnego 
należy odczekać do czasu całkowitego wyschnięcia środka czyszczącego na całej powierzchni matrycy.  

Nie zaleca się czyszczenia matryc wodą pod dużym ciśnieniem. Wszelkie próby tej metody czyszczenia GW podejmuje 
na własne ryzyko. 

PRZYGOTOWANIE DO WBUDOWYWANIA MIESZANKI 

8 ŚRODEK ANTYADHEZYJNY 

Dobór środka antyadhezyjnego powinien zostać poprzedzony testami. Zaleca się aby do szalunków z matrycą 
korzystać ze środków antyadhezyjnych proponowanych przez producenta matryc. Środek powinien być używany 
i przechowywany zgodnie z wytycznymi producenta, może to dotyczyć temperatur lub/i nasłonecznienia. Istnieje 
ryzyko, że nie zastosowanie się do wytycznych będzie skutkowało zmianami na powierzchni betonu. 

Środek antyadhezyjny powinien być naniesiony w minimalnej ilości na czysty podkład jakim jest deskowanie szalunku 
lub matryca szalunkowa, a metoda jego nanoszenia powinna zapewnić jego równomierne rozprowadzenie. Zaleca się 
korzystanie z urządzeń rozpylających. Należy zwrócić uwagę aby środek był nanoszony prostopadle do deskowania. 
Równomierność rozprowadzenia jest bardzo istotna w przypadku matryc szalunkowych, zbyt mała ilość, lub jego brak 
może doprowadzić do przywarcia betonu do matrycy w czasie wbudowywania mieszanki, co będzie skutkowało nie 
tylko nieprawidłowościami w wykonaniu betonu ale również nieodwracalnym zniszczeniem matrycy. Zbyt duża ilość 
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środka może skutkować zmianą w barwie i plamami. Problem prawidłowego naniesienia środka antyadhezyjnego jest 
rozpoznany jako kluczowy dla osiągnięcia zamierzonego efektu. 

W przypadku matryc środek antyadhezynyjny powinien być nanoszony dwukrotnie. Producenci matryc zalecają 
wykinywanie tej czynności na płasko. Po pierwszym naniesieniu należy matrycę przetrzeć prawie „do sucha” aby 
wyeliminować ryzyko pozostania grubszych warstw, zaleca się ręczne przecieranie każdego fragmentu szmatką. 
Nadmiar można również „rozgarnąć” sprężonym powietrzem. Drugą warstwę zaleca się wykonać w postaci lekkiej 
mgiełki, wszelkie nadmiary środka po tej czynności powinny spłynąć po postawieniu deskowania z matrycą do pionu. 

Należy zwrócić uwagę, czy środek antyadhezyjny nie jest nanoszony na matrycę w czasie upałów, lub czy matryca nie 
jest wystawiona na ostre słońce. Sytuacje takie mogą powodować zbyt szybkie wyparowywanie środka, co przyniesie 
efekt jaki powstaje gdy jest go za mało. 

9 ZAMYKANIE SZALUNKU 

Należy dokładnie kontrolować i sprawdzać szczelność szalunków przed zalaniem. Brak szczelności będzie skutkował 
wyciekiem mleczka, tworzeniem się „raków” i gniazd żwirowych co będzie uznane za nieprawidłowe rozwiązanie (Rys. 
16.). W przypadku szalunków bezściągowych ryzyko rozszczelnienia jest wyższe, dlatego zaleca się zwrócić 
szczególną uwagę na dokładność uszczelniania deskowań oraz odpowiedniego rozmieszczenia belek wsporczych 
systemu. 

Zbyt mocne skręcenie ściągów może skutkować podobnymi efektami jak zbyt słabe ich skręcenie. 

Zaleca się aby zamknięty szalunek obejrzeć i sprawdzić od góry, kontroli należy poddać szczególnie styki matryc 
szalunkowych w ramach jednego odcinka sekcji ściany. Rekomenduje się użycie latarki lub innego sztucznego 
oświetlenia, które pozwoli na dostrzeżenie niepożądanych szczelin pomiędzy matrycami lub innych błędów mogących 
powstać przy stawianiu deskowań do pionu. 

10 DYLATACJE / PRZERWY ROBOCZE 

Pomiędzy sekcjami należy zapewnić wykonanie dylatacji lub przerw roboczych. Podział dylatacji występujących na 
ścianie zewnętrznej jest przedstawiony na rys. MWP_PW_02.2-A-400, MWP_PW_02.2-A-401, MWP_PW_02.2-A-
402, MWP_PW_02.2-A-403. Rozlokowanie przerw technicznych oraz technologia ich wykonania na ścianach 
wewnętrznych powinny zostać opracowane przez GW w porozumieniu z Architektem. 

To co najistotniejsze w wykonaniu dylatacji lub przerwy roboczej to zapewnienie nienaruszalności krawędzi szewronu. 
W związku z tym niedopuszczalne jest wyrywanie potencjalnych listew ze świeżego betonu, należy odczekać na jego 
odpowiednie związanie. Wszelkie naruszenia krawędzi szewronu będą traktowane jako nieprawidłowe rozwiązanie. 

W celu wytworzenia bezpiecznej szczeliny dylatacyjnej można skorzystać z płyt polistyrenu ekstrudowanego. 
Konieczne jest stosowanie polistyrenu o kolorze czarnym lub grafitowym. Po związaniu betonu polistyren należy 
usunąć z dylatacji co najmniej na głębokość 5 cm od lica ściany (Rys. 4.). Czynność tę należy wykonać ręcznie, 
z zachowaniem ostrożności, by nie naruszyć krawędzi. Dopuszcza się możliwość użycia środka chemicznego 
rozpuszczającego polistyren ekstrudowany. 

Zaleca się wypełnienie dylatacji sznurem dylatacyjnym mającym na celu przykrycie postrzępionej i nierównej krawędzi 
polistyrenu w szczelinie dylatacyjnej. Sznur powinien znaleźć się na głębokości 5 cm od lica ściany. Należy dobrać 
sznur w kolorze czarnym lub grafitowym. Decyzję o użyciu sznura dylatacyjnego oraz jego dobór należy przedłożyć do 
akceptacji Architekta. 

WBUDOWYWANIE MIESZANKI 

Zaleca się ustalenie krótkiego odstępu od montażu deskowania do przeprowadzenia betonowania. 
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11 BETON 

Szczegółowe wymagania dotyczące betonu architektonicznego zostały przedstawione w Specyfikacji materiałowej. 
Zaleca się, żeby mieszanka pochodziła w całości od jednego producenta. Wszystkie elementy prefabrykowane 
powinny być wykonane przy użyciu materiałów (cementy, piasek, kruszywo) pochodzących z tego samego źródła jak 
dla betonu wylewanego na budowie. Należy zastosować ten sam sposób zabezpieczenia prefabrykatów i betonu 
wylewanego na budowie przed wnikaniem wody i zabrudzeniem, różnica w zastosowanych środkach 
zabezpieczających może jedynie wynikać ze sposobu wykończenia powierzchni. 

12 ZAWIBROWANIE BETONU 

Należy przewidzieć miejsca zrzutu (układania) mieszanki do deskowania w równych odstępach. Zawibrowania betonu 
należy dokonywać równomiernie przy pomocy buław umożliwiających wykonanie tego przy wysokości ściany 720 cm. 
Nierównomierność wibrowania może skutkować powstawaniem tzw. „raków”, odsłonięciem kruszywa i będzie 
uznawane za nieprawidłowe rozwiązanie. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie wprowadzić w drżenie zbrojenia, ponieważ może to skutkować 
przewibrowaniem betonu i zmianami na jego powierzchni. Należy również unikać kontaktu buławy z powierzchnią 
deskowania szalunku, ponieważ będzie to skutkowało jego uszkodzeniem jak również nieodwracalną skazą na 
powierzchni betonu co będzie uznane za nieprawidłowe rozwiązanie. 

Górną partię betonu należy zawibrowywać krótkimi buławami ręcznymi. Górną część ściany należy wykończyć ze 
spadkiem ku zewnętrzu (Rys. 12.). 

13 ZDEJMOWANIE SZALUNKÓW 

W przypadku betonu architektonicznego barwionego w masie bardzo istotny jest czas pomiędzy wbudowaniem 
mieszanki a rozszalowaniem ściany. Sugeruje się przyjęcie 24 h przebywania betonu w deskowaniu. W przypadku 
każdej sekcji ściany czas ten powinien być taki sam, dopuszcza się różnicę 15 min. Większe różnice czasowe będą 
skutkowały różnicami w barwie betonu. 

Należy uwzględnić zmianę czasu rozdeskowania wynikającą z różnych warunków atmosferycznych, zagadnienie 
powinno być konsultowane z Architektem. 

Po wykonaniu każdej sekcji beton do akceptacji Architekta. 

Niedopuszczalne są wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane różnego rodzaju materiałami 
wykończeniowymi, różnorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz różna końcowa obróbka betonu. 
Niedopuszczalne są ślady rdzy, brudne zacieki, wyraźnie widoczne poszczególne warstwy wbudowanej mieszanki. 
Dopuszczalne są niewielkie zmiany zabarwienia. 

PIELĘGNACJA BETONU 

Należy zapewnić ochronę wykonanym elementom, w tym zabezpieczenie naroży, ochrona przed zabrudzeniem 
kolejnymi pracami budowlanymi. Betonu architektonicznego barwionego nie należy polewać wodą, ponieważ może 
mieć to wpływ na zmianę jego barwy. 

To co charakterystyczne dla betonu barwionego na kolor ceglasty to wysokie ryzyko występowania jasnych wykwitów 
będących tlenkami wapnia (Rys. 17.). Jest to efekt niepożądany, w razie ich wystąpienia należy je usunąć przez zmycie 
wilgotną szmatką lub środkami chemicznymi przeznaczonymi do usuwania wykwitów wapiennych (sposób usuwania 
nie może wpływać na wygląd betonu architektonicznego). W takim przypadku niedopuszalne jest zaimpregnowanie 
powierzchni nieoczyszczonej z wykwitów. Zaimpregnowanie wykwitów wapiennych spowoduje ich utrwalenie. 
Obecność wykwitów na docelowej ścianie jest niedopuszczalne i będzie traktowane jako nieprawidłowe rozwiązanie. 

Aby zapobiec występowaniu tlenków wapnia zaleca się zaimpregnowanie płaszczyzny betonu bez wykwitów, środkiem 
hydrofobizującym w pierwszych 24 h po zdjęciu szalunków. 
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IMPREGNACJA / HYDROFOBIZACJA 

Aby zabezpieczyć powierzchnię betonu przed nadmierną penetracją wody konieczne jest zaimpregnowanie jej 
środkiem hydrofobizującym. Na rynku dostępne są preparaty, które spełniają również funkcję antygraffiti. Zaleca się 
dobór środka, który nie zmieni barwy betonu lub uczyni to w stopniu minimalnym. Dobór środka hydrofobizującego 
powinien zostać poprzedzony testami. Należy je wykonać na fragmentach niewidocznych dla użytkowników lub na 
próbkach (mock-up’ach) przewidzianych w specyfikacji materiałowej 

Środek hydrofobizujący powinien być używany i przechowywany zgodnie z wytycznymi producenta. Środek powinien 
być naniesiony na beton nie niosący śladów wykwitów wapiennych ani zabrudzeń spowodowanych innymi pracami 
budowlanymi. Metoda nanoszenia środka powinna zapewnić jego równomierne rozprowadzenie. Zaleca się 
korzystanie z urządzeń rozpylających. Nie zaleca się nanoszenia środka w ostrym słońcu, ponieważ może to 
doprowadzić do nadmiernego wyparowywania substancji i tworzeniu się na powierzchni betonu śladów po skroplinach. 
W okresie upałów sugeruje się przysłonięcie fragmentu opracowywanej ściany namiotem lub parawanem w celu 
stworzenia cienia lub półcienia dla potrzeb nanoszenia środka hydrofobizującego. Częściowe przesłonięcie może 
doprowadzić, że część ściany pozostanie nasłoneczniona co również będzie skutkowało efektami opisanymi powyżej. 

Zaleca się naniesienie środka hydrofobizującego najpóźniej 24 h po wbudowaniu mieszanki. Pozwoli to uniknąć 
występowania wykwitów tlenków wapienia na powierzchni betonu. 

Wszelkie nieprawidłowe rozwiązania powstałe w wyniku błędów lub niedokładności wykonania lub na skutek 
zlekceważenia powyższych zapisów lub niezastosowania się do zaleceń projektowych będą skutkowały 
koniecznością wycięcia wadliwej sekcji i wykonaniu jej poprawnie na koszt GW. 

Dopuszcza się aby w przypadku niewielkich ubytków dokonywać napraw ręcznych przy pomocy zaprawy 
cementowej o barwie identycznej jak ściana z użyciem betonu architektonicznego. Wszystkie takie naprawy 
muszą być uprzednio przetestowane. Zaleca się by testy były wykonywane na fragmentach ścian 
podegających zakryciu lub na próbkach (mock-up’ach) przewidzianych w specyfikacji materiałowej. 
Wyszystkie naprawy przed aplikacją w docelownym miejscu muszą być skonsultowane z Architektem. Finalny 
efekt naprawy podlega akceptacji Architekta. 
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KRYTERIA OCENY ELEMNTÓW ŻELBETOWYCH PODCZAS DOKONYWANIA ODBIORÓW PRZEZ NADZÓR 
INWESTORSKI ORAZ NADZÓR AUTORSKI: 

 

Należy zwrócić uwagę, że każdy element był wykonywany w innych warunkach atmosferycznych, 

niewielkie różnice w fakturze, porowatości, kolorystyce są dopuszczalne dlatego istnieje konieczność 

indywidualnej oceny każdego elementu. Każdy element konstrukcji powinien być poddawany ocenie z 

odległości przewidzianej jako standardowa dla późniejszego użytkownika (odstęp obserwacyjny). Oceny 

należy dokonywać zgodnie z zapisami specyfikacji materiałowej  poz. 8.1.11 na stronie 88 gdzie podano 

przyjęte odstępy obserwacyjne tj.: 

 - dla elemtnów zewnętrznych – odstep obserwacyjny – 5m 

 - dla elementów wewnętrznych – odstęp obserwacyjny – 2m 

 

Kryteria oceny elementów, żelbetowych z betonu architektonicznego poczas dokonywania odbiorów  wynikają w 
znacznej części z przyjętej klasy betonu architektonicznego na  poziomie BA3 tj.: 

• faktura w kategorii F3 zgodnie  z zapisami specyfikacji materiałowej poz. 8.1.5, str. 75  
• porowatość w kategorii P3 zgodnie z zapisami specyfikacji materiałowej poz. 6.1.3 str. 76  
• równomierność zabarwienia RZ3 zgodnie z zapisami specyfikacji materiałowej poz. 8.1.5.3 str. 76  

• kategoria deskowania KD3 zgodnie z zapisami specyfikacji materiałowej poz. 8.1.5.4 str 77 

 

Poniżej wymieniono kryteria dla elementów z betonu architektonicznego, których spełnienie jest wymagane dla 
uzyskania odbioru przez nadzór inwestorski oraz nadzór autorski : 

 

• raki są niedopuszczalne, wystąpienia raków o średnicy większej niż 15mm nie będą akceptowane. 
• pęcherze powietrza o średnicy w przedziale od 2mm do 15mm nie mogą stanowić więcej niż 

750mm2 na powierzchni 500x500mm. Pęcherze powietrza powyżej 15mm są niedopuszczalne. 

• wypływy mleczka w narożach i łączeniach – nie większe niż 3mm 

• przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy – nie większe niż 5 mm 

• wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane różnego rodzaju materiałami 

wykończeniowymi, różnorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz różna końcowa obróbka 

betonu są niedopuszczalne 

• niewielkie zmiany zabarwienia są dopuszczalne 

• rdza, brudne zacieki, wyraźnie widoczne poszczególne warstwy wbudowanej mieszanki, jak 

również zmiany w zabarwieniu są nie dopuszczalne. 

 

Uszczegółowienie lub zmiana wymagań nastąpi po wykonaniu mock-up’u przez Generalnego Wykonawcę. 

W trakcie oceny mock-up’u dokonuje się uszczegółowienia poszczególnych wymagań np. jakie zmiany 

kolorystyki są dopuszczalne, a które nie. Będzie to wynikało z faktu, czy dana wada jest widoczna z odstępu 

obserwacyjnego. W trakcie odbioru mock-up’u sporządza się szczegółowy protokół wraz z inwentaryzacją 

wad. Zatwierdzenie mock-up’u może być warunkowe przy wskazaniu jakie wady są, a jakie nie są 

dopuszczalne.
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 Rys. 1. fragment ściany z użyciem betonu architektonicznego z widocznym szewronem
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ROZKŁAD MATRYC NA SEKCJI ŚCIANY, STYK Z DYLATACJĄ

Rys. 2. rozkład matryc na sekcji ściany, styk z dylatacją
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ROZKŁAD SZEWRONU NA WĘŻSZYCH MATRYCACH, STYK Z DYLATACJĄ

Rys. 3. rozkład szewronu na węższych matrycach, styk z dylatacją



Rys. 4 szczelina dylatacji z widocznym polistyrenem ekstrudowanym, oraz szczelina z usuniętym polistyrenem
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LOKALIZACJA ŚCIĄGÓW, ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE

Rys. 5 lokalizacja ściągów;
Rys. 6. fragment ściany z wykonanym ściągiem, widoczna 
rurka miedziana, mleczko u jej podstawy do usunięcia;
Rys. 7. otwór w matrycy przeznaczony dla rurki miedzianej 

obok:
powyżej:
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LOKALIZACJA ŚCIĄGÓW WZGLĘDEM SZEWRONU, ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE

Rys. 8. lokalizacja ściągów względem szewronu
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SPOSÓB WYKONANIA LISTWY TWORZĄCEJ SZCZELINĘ NA INSTALACJĘ

Rys. 10. szczelina wykonana przy użyciu listwy, krawędzie równe,
wygląd betonu w głębi szczeliny nie ma znaczenia,ponieważ zostanie przysłonięty listwą instalacyjną 

Rys. 9. sposób wykonania listwy tworzącej szczelinę na listę instalacyjną
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Rys. 11. sposób wykonania zakończenia matrycy, szczyt

Rys. 12. sposób wykonania zakończenia matrycy, cokół
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NAROŻNIK GEOMETRIA

Rys. 13. narożnik geometria
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NAROŻNIK GEOMETRIA

Rys. 14. narożnik geometria



Rys. 15. narożnik wykonany przy użyciu matrycy narożnej, widoki z boku i en face narożnika



Rys. 16. skutek rozszczelnienia szalunku podczas betonowania, efekt niepożądany

Rys. 17. widoczne jasne przebarwienia, tlenek wapnia, efekt niepożądany



Rys. 18. sklejka o uszkodzonej powierzchni, nie należy wykorzystywać ich do uzyskania płaszczyzny gładkiego betonu

Rys. 19. płaszczyzna betonu z wyraźnymi śladami pozostawionymi po uszkodzonej powierzchni sklejki, efekt niepożądany



Rys. 20. płatki mleczka cementowego na szwie w wyniku nieszczelności, widoczna łatwość usunięcia
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