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NOWE METODY BADANIA KONSYSTENCJI 
MIESZANKI BETONOWEJ 

Oceniono współzależności wyników oznaczeń konsystencji mieszanki betonowej uzyskane 
różnymi normowymi metodami, w tym nową metodą oceny stopnia zagęszczaIności i metodą 
rozpływu. Potwierdzono możliwość wprowadzenia do praktyki laboratoryjnej i budowlanej oznacza-
nia konsystencji mieszanki betonowej według metod objętych normami europejskimi PN-EN 12350-4 
i PN-EN 12350-5. 

1. Wprowadzenie 

Oprócz metod dotychczas opisanych w PN-88/B-06250 Beton zwykły, tj. pomiaru stoż-
kiem opadowym i stolikiem Vebe, ustanowiona arkuszowa norma PN-EN 12350:2001 
Badania mieszanki betonowej wprowadza nowe dwie metody oceny konsystencji. 

Pierwsza z nowych metod została ujęta w PN-EN 12350-4 Badanie konsystencji 
metodą oznaczania stopnia zagęszczalności i jest metodą w naszym kraju całkowicie 
nową. Druga, podana w PN-EN 12350-5 Badanie konsystencji metodą stolika rozpływo-
wego, to metoda dotąd stosowana w Polsce eksperymentalnie, przede wszystkim przez 
firmy zagraniczne i jednostki badawcze, przy wprowadzaniu domieszek do betonów 
samozagęszczalnych lub superpiastyfikatorów nowej generacji. 

W Zakładzie Betonu ITB w ramach tematu badawczego wykonano prace adaptujące 
nowe metody do praktyki laboratoryjnej i budowlanej Wykonano porównawcze ozna-
czenia konsystencji i dokonano weryfikacji zaleceń nowych norm w zakresie ich stoso-
walności. W wyniku badań uzyskano korelację pomiędzy wartościami oznaczeń nowymi 
metodami a podstawową metodą tradycyjnie stosowaną w Polsce, tzn. opadem stożka, 
oraz porównano te korelacje z technicznymi danymi stosowanymi przez wykonawców 
budowlanych. 

Badanie konsystencji metodą stopnia zagęszczalności polega na pomiarze stopnia 
zagęszczenia luźno ułożonej mieszanki betonowej po jej zawibrowaniu w pojemniku. 
Pojemnik ma kwadratową podstawę 200 2 mm i wysokość 400 2 mm. Przyrządy po-
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mocnicze są w standardowym wyposażeniu laboratorium budowlanego, w tym wibrator 
wgłębny lub stolik wibracyjny (zaleca się stosowanie stolika). W normie opisano sposób 
wypełniania formy mieszanką, zagęszczania i dokonywania samego pomiaru. Zakres 
dobrej czułości metody przyjmuje się w granicach od 1,04 do 1,46 stopnia zagęsz-
czalności. 

Metoda jest prosta w wykonaniu; stanowi w zasadzie uproszczoną metodę Vebe. Czy 
przyjmie się, obecnie trudno ocenić, zależy to w dużej mierze od tego, w jakim zakresie 
będzie stosowana w krajach europejskich. 

Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego odbywa się za pomocą pomiaru 
rozpływu mieszanki betonowej na wstrząsanej płycie stolika. Stolik rozpływowy składa 
się ze sztywnej podstawy, do której na zawiasach przymocowana jest ruchoma płaska 
płyta o powierzchni 700 mm x 700 mm, unoszona ręcznie za uchwyt i puszczana. 
Wysokość opuszczania jest stała i wynosi 40 1 mm. Mieszanką wypełnia się formę 
w kształcie ściętego stożka o podstawie 200 2 mm, średnicy wierzchołka 130 2 mm 
i wysokości 200 2 mm. 

Metoda oceny konsystencji przez rozpływ mieszanki betonowej była dotychczas w kraju 
stosowana rzadko, zgodnie z odpowiednią normą DIN, która stanowiła punkt wyjścia do 
ustalenia normy europejskiej. W normie został opisany sposób formowania próbki 
mieszanki betonowej i dokonania pomiaru rozpływu. Przyrządy pomocnicze są standardo-
wym wyposażeniem laboratorium. Zakres dobrej czułości metody określono w granicach 
rozpływu od 340 mm do 600 mm. 

Norma dotycząca badania metodą stolika rozpływowego wprowadza prostą metodę 
oceny konsystencji mieszanek płynnych. Jest to połączenie metody opadu stożka z metodą 
Vebe, gdzie mieszanka jest poddawana wibracji. Ze względu na rozpowszechnianie się 
stosowania mieszanek samozagęszczalnych i podobnych, ta metoda oceny konsysten-
cji będzie stosowana coraz częściej. 

2. Badania 

Wykonano porównawczo oznaczenia konsystencji metodą opadu stożka według 
PN EN 12350-2, na stoliku rozpływowym według PN EN 12350-5 i na podstawie stopnia 
zagęszczalności zgodnie z PN EN 12350-4. 

Na rysunku 1 naniesiono wartości konsystencji tej samej mieszanki oznaczone 
dwiema metodami: na stoliku rozpływowym i metodą opadu stożka. Granatowa krzywa 
na rysunku odpowiada interpolacji zależności pomiędzy oznaczeniami tymi metodami 
według danych zebranych przez firmy europejskie w toku wieloletnich doświadczeń 
różnych wykonawców. Punkty zielone oraz zielona krzywa korelacji odpowiadają ozna-
czeniom wykonanym w ramach tematu, kwadratowe punkty czerwone oraz czerwona 
krzywa korelacji ilustrują dane z materiałów archiwalnych NB-ITB. Wyznaczono również 
krzywą korelacji połączonych obu zbiorów punktów pomiarowych (krzyżyki, krzywa -
archiw. + pomiar) Zaznaczono (w kolorze żółtym) obszar jednoczesnej miarodajności 
(przydatności) obu metod według zaleceń norm europejskich. Obszar ten odpowiada 
jednocześnie konsystencjom od 1 cm do 20 cm według opadu stożka i od 34 cm do 60 cm 
na stoliku rozpływowym. 
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Rys. 1. Zależność: rozpływ - opad stożka 
Fig. 1. Relationship: flow table test-slump test 



Rys. 2. Zależność: stopień zagęszczalności - opad stożka 
Fig. 2. Relationships: degree of comparability - slump 



Obserwuje się normalny w przypadku tych metod, dość znaczny rozrzut punktów 
pomiarowych. Żaden z punktów nie znalazł się jednocześnie w obszarze niemiarodajności 
obu metod i do wyznaczenia linii korelacji zastosowano wszystkie dane. Krzywe odpowiadają 
korelacji liniowej, która charakteryzowała się najwyższymi współczynnikami korelacji 
- dane z literatury: rozpływ = 0,1427 x opad + 28,66 
- dane doświadczalne: archiw. + pomiar rozpływ = 0,1373 x opad 4 29,90 = 0,912 

Obserwuje się dobrą zgodność linii korelacji otrzymanej na podstawie pomiarów wyko-
nanych w ramach tematu badawczego z linią określającą dane z literatury. Równania 
korelacji (niebieskie i granatowe) są do siebie bardzo zbliżone. Potwierdzono możliwość 
porównywania w praktyce budowlanej konsystencji oznaczonych metodami rozpływu 
l opadu stożka oraz potwierdzono przydatność metody rozpływu do oceny konsystencji. 

Na rysunku 2 przedstawiono porównanie pomiarów konsystencji metodami oznacza-
nia stopnia zagęszczalności i opadu stożka. Krzywa granatowa odpowiada zależności 
przyjmowanej w literaturze. Na żółto zaznaczono pole jednoczesnej miarodajności obu 
metod. Obszar ten odpowiada konsystencjom w zakresie od 1 cm do 20 cm opadu stożka 
i powyżej 1,04 według oceny stopnia zagęszczalności. Wszystkie dane (punkty czerwo-
ne) uzyskano z prac wykonanych w ramach tematu badawczego. Rozrzut punktów jest 
stosunkowo niewielki, szczególnie w obszarze konsystencji plastycznej i rzadszych. 

Na rysunku naniesiono logarytmiczne krzywe korelacji danych uzyskanych doświad-
czalnie przez różne osoby (krzywa czerwona) i danych z literatury (krzywa granatowa). 
Przebieg krzywych najlepiej opisywała korelacja logarytmiczna: 
- dane z literatury: st. zagęszcz. = - 0,105 In (opad) + 1,57 
- dane doświadczalne: archiw. + pomiar: st. zagęszcz. = - 0,089 In (opad) +1,50 - 0,903 

Obserwuje się zgodność obu krzywych w obszarze konsystencji plastycznych l półcie-
kłych (od 3 cm do 13 cm opadu stożka). Różnice nieznacznie się zwiększają w przypadku 
betonów gęstoplastycznych i ciekłych. Wykonane pomiary potwierdziły możliwość po-
równań konsystencji oznaczonych metodami opadu stożka i zagęszczalności. 

Nie dokonano bezpośrednich porównań metod oznaczania konsystencji na stoliku 
rozpływowym i na podstawie stopnia zagęszczalności z badaniem metodą Vebe -
obszary miarodajnych pomiarów metodami Vebe i stolika rozpływowego prawie się nie 
pokrywają. Stolik rozpływowy służy do oznaczania konsystencji mieszanek znacznie 
rzadszych niż te, do których przydatna jest metoda Vebe. 

Jeżeli chodzi o oznaczenia konsystencji metodą stopnia zagęszczenia, to pomiarami 
potwierdzono dobrą zgodność z przyjmowanymi odpowiednikami wartości konsystencji 
ocenianej metodą opadu stożka. Wobec udokumentowanej wieloletnią praktyką zależ-
ności pomiędzy wartościami konsystencji ocenianej metodą Vebe i metodą opadu 
stożka, w obszarze konsystencji od 5 s do 30 s Vebe można metodzie Vebe przyporząd-
kowywać również odpowiednie wartości oceniane metodą stopnia zagęszczalności. 

Należy jednak brać pod uwagę fakt, że oznaczenia Vebe charakteryzują się znacznymi 
rozrzutami wyników i korelacja z metodą oceny konsystencji na podstawie opadu stożka 
zawsze była słaba. Trzeba też podkreślić, że metoda Vebe ma coraz mniejsze zastosowanie 
w praktyce budowlanej. W tej sytuacji wprowadzenie nowych metod badania konsystencji 
mieszanki betonowej według PN EN 12350 będzie cenne dla praktyki budowlanej. 
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3. Podsumowanie 

• Potwierdzono możliwość wprowadzenia do praktyki laboratoryjnej i budowlanej 
oznaczania konsystencji mieszanki betonowej według metod objętych normami euro-
pejskimi PN-EN 12350-4 i PN-EN 12350-5. 

• Metoda oznaczania rozpływu jest w kraju wprowadzana jako szczególnie przydatna 
do oceny mieszanek półciekłych i rzadszych. Potwierdzono korelację wyników uzyska-
nych na stoliku rozpływowym z wynikami oceny na podstawie opadu stożka. 

Oznaczanie konsystencji na stoliku rozpływowym jest przydatne do badania miesza-
nek w zakresie konsystencji od 3 cm do 20 cm opadu stożka. 

• Całkowicie nowa metoda oznaczania stopnia zagęszczeniajest prosta w wykonaniu 
i charakteryzuje się stosunkowo małym rozrzutem wyników. Potwierdzono korelację 
wyników uzyskanych metodą stopnia zagęszczania z wynikami oceny na podstawie 
opadu stożka. 

Oznaczanie konsystencji metodą stopnia zagęszczalności jest przydatne do badania 
konsystencji mieszanek o opadzie stożka w zakresie od 1 cm do 16 cm. 

NEW METHODS FOR TESTING OF CONCRETE MIX CONSISTENCY 

Summary 

In paper, evaluation of relationship between consistency results measured by different methods, 
including new degree of compactability and flow table test method is described. Fitness of methods 
according to PN-EN 12350-4 and PN-EN 12350 for laboratory and site practice is confirmed. 

Praca wpłynęła do Redakcji 26 VI 2003 
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