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1. Wprowadzenie

a-
jal-

specjalnych o
o

na acowanych teoretycznych metod projektowania.
o-

(klasy 42,5 lub 52,5) [1,
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i

mieszanki
e

wysoko kospraw-
nego superplastyfikatora kompatybilnego z cementem oraz stosowanymi dodatkami 
mineral

ego 

orodnym polem 

cementów hutniczych CEM III lub pucolanowych CEM IV zaliczanych do grupy cementów o 
6, 7].

lnych 

badaniach laboratoryjnych 

i wska
nika w/c
i

2.

l-
nych i

owane jako betony 
– r-

– a

Tabela 1. Czynniki zmienne w badaniu

Stosunek w/c 3/m3]
0,3 0,6 220 320 420
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= 0,3
w

-
grubego kruszywa bazaltowego 

o uziarnieniu 2/8
ywaniu betonów 

powodu jego niskiego 

l-

e-

tej domieszki a

wymagane dla tego typu mieszanki przy jej jednoczesnej 
wagowo wraz z

W

320 i 420 dm3 owych poddanych badaniom podano w tabeli 2.

Tabela 2.

w/c = 0,30 w/c = 0,60

Vz 220 320 420 220 320 420

W 103,8 151 195,8 141,1 205,2 269,4

C 346,2 503,5 660,8 235,2 342 448,9

P 631,8 663, 661,1 631,8 663,8 661,1

K2-8 812,4 644,3 495,8 812,4 644,3 495,8

K8-16 812,4 644,3 495,8 812,4 644,3 495,8

SP 3,46 1,98 5,67 - - -

Vz – 3/m3], W – 3], C –
III/A 42,5 N-LH/HSR/NA [kg/m3], P – 3], K2-8 –
frakcji 2/8 mm [kg/m3], K8-16 – ego frakcji 8/16 mm [kg/m3], SP –

3/m3].

ywane przy projektowaniu mieszanek.
e

owym 
wykonane zgodnie z normami [11, 12]. Dodatkowo, w przypadku mieszanki betonu 
wysokowarto

lump-
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-
-funnel test). Wszystkie testy techniczne wykonane 

o
te

zanurzone w
powietrzno-
Tecnotest Modena.

3.

W tabeli nr 3 przedstawiono wyniki badania konsystencji metod o-
we
na

ysokowarto-
= 0,3, Vz = 420 dm3/m3

3/m3

wody w zaczynie i
mieszanki ora

Tabela 3.

w/c = 0,3 w/c = 0,6
3/m3] 220 320 420 220 320 420

380 520 670* 450 550 680

Rys. 1.
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z ilo

anie 
o-

technologicznego i

W tablicy nr 4 umieszczono wyniki testów technicznych przeprowadzonych dla mie-

etrzania, przy 
egacji.

Tabela 4.

slump-flow test V-funnel L-box
wynik testu 

technicznego 670 mm 1,8 s 5,7 s PL = 0,80

interpretacja 
wyniku SF2 VF1
krótka 

charakterystyka 
testu

swobodnego mieszanki do z lejka V-
bez segregacji

Rys. 2. Widok lnych, 
b) typowych BWW, c) masywnych

Rys. 3. Widok testów technicznych mieszanki : a), b) 
L-Box, c) V-funnel
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Na rysunku nr 4 oraz w 

Rys. 4.

Tabela 5.

w/c = 0,3 w/c = 0,6
3/m3] 220 320 420 220 320 420

opad [mm] 40 160 270 90 190 260

na 

-cementowym. 

w = 0,3, Vz = 420 dm3/m3

dy (w/c = 0,6).
a-

mieszanek ze =

zaczynu.
o nsystencji i -cementowe 

parametry reologiczn .
o-

o wsk =
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Na rysunku nr 4 oraz w 

Rys. 4.
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opad [mm] 40 160 270 90 190 260

na 
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dy (w/c = 0,6).
a-

mieszanek ze =

zaczynu.
o nsystencji i -cementowe 

parametry reologiczn .
o-

o wsk =

346 kg/m3 wy

i w przypadku betonów wysokowarto ,

wytrzyma iskanie od

Rys. 5.

4. Wnioski

osków:
1. Konsystencja mieszanki betonowej bardzo istotni ynu, 

-
sprawne superplastyfikatory.

2. o
o-

dzi silna korelacja liniowa.
3. y-

ma -Box, V-funnel) i
o betonu ponad 95 

MPa.
4. Mimo stosowania superplastyfikatora polimerowego o bardzo wysokiej sprawno-

o o-
war nie 

y-
trzyma
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Abstract: The article presents the results of research concerning the influence of the 
volume of cement paste and the w/c ratio on the consistency of concrete mixes for high-
performance massive and self-compacting concrete. The research covered six types 
of concrete mixes containing from 220 to 420 dm3 of cement paste in a cubic meter. Three 
of them were designed as high-performance concrete and for comparison three conventio-
nal ones. The consistency was tested with two methods: concrete slump test and flow table 
test, also additional tests of self-compacting mix were made. Compressive strength test 
were conducted to prove that concretes are high-performance.  A high influence of the 
volume of cement paste on the workability and consistency of fresh concrete mix has been 
found, while the influence of the w/c ratio is considerably lower due to the dosage of high-
quality superplasticizer.

Keywords: cement paste, consistency, concrete mix, high-performance concrete, 
self-compacting concrete, massive concrete


