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Abstract. The pape r presents the res ults synthesis of the AMTRANS research program (pe riod years: 2004-2006), in which worked togethe r the Na tional Institute of Research and Developme nt
in Construction and Economy of Construction (INCERC) Cluj-Napoca Branch, the Technical
University of Cluj Na poca and SC ASA CONS ROMANIA SRL Turda, a precast concre te producing
company in order to implement self com pacting concre te (SCC) in prefabricate concrete
production of our country. The main objectives of the resea rch program were to identify the
appropriate materia ls for self compacting concrete realization (especially the choice of mine ral
additives and admixtures), composition design, self compacting concrete a chievement and
evaluation in fresh and harde ned state, the optimal te chnology setting for achieving SCC, its
transfer from laboratory to the prefabricate unit and the s tudy of self compacting concrete
prefabricate eleme nts subjected to different loads.
Keywords: self compacting concrete (SCC), mix design, concrete prefabricate e lements

1. Introducere
Betonul autocompactant (BAC), una dintre cele
mai revolutionare descoperiri în domeniul
betonului din ultimii 50 de ani, a fost produs
pentru prima dată în Japonia, în 1988, beneficiind
de rezultate le înregistrate în domeniul betonului
de înaltă rez istenţă (BIR). Dacă betonul
autocompactant întă rit prez intă proprie tăţi
similare cu cele ale BIR, calita tea superioa ră a
elementelor de construcţii realizate din BAC se
datorează proprietăţilor deosebite ale betonului în
stare proaspătă: lucrabilita te, capacitate de
umplere ş i trecere, rezistenţă la segregare.

printre armături chia r şi în zonele de armare
congestionată fără a se produce separarea
constituenţilor sau bloca rea acestora;
- rezistenţa la segregare: aptitudinea de a re ţine
compone ntele grosiere ale amestecului în
suspensie, pentru a se menţine caracterul omogen
al materialului.
Aceste proprietăţi trebuie satisfăcute împreună cu
alte cerinţe specifice betonului întărit. În general
proprietăţile betonului autocompactant în stare
întărită sunt similare sau superioare, în raport cu cele
ale unui beton convenţional echivalent. Se poate
spune că gradul de compactare al betonului şi în
consecinţă şi durabilitatea sa sunt asigurate în mai
mare măsură dacă se utilizează un beton
autocompactant, pentru că se reduce riscul potenţial
al erorilor umane ce apar în cazul unei vibrări
incorecte şi neuniforme (Okamura şi Ouchi, 2003).

Betonul autocompactant (BAC) are proprietatea să
curgă sub greutatea proprie, să umple complet
cofrajul, inclusiv în cazul elementelor puternic armate
şi să rămână omogen, fără a necesita niciun fel de
operaţii de compactare. Precizări legate de betoanele
autocompactante, performanţele, producţia şi
conformitatea lor, sunt date de “Ghidul european
pentru beton autocompactant” (BIBM, CEMBUREAU,
ERMCO, EFCA, EFNARC, 2005).
Proprietăţile ca re confe ră betonului calitatea de
autocompactant s unt:
- capacitatea de răspândire: aptitudinea de a
umple complet suprafeţele, colţurile şi volumele
cofrajului în care este turnat;
- capacitatea de tre cere: aptitudinea de a trece

În cadrul INCERC Sucursala Cluj-Napoca în
colaborare cu Universitatea Tehnică din ClujNapoca s-a desfăşurat, ca proiect al programului
naţional AMTRANS, un program de cercetare, în
întâmpina rea ce rinţe lor de piaţă ş i a producătorilor
români de elemente prefabricate din beton armat
şi precom prima t, al căror e xponent în cadrul
proie ctului AMTRANS este SC ASA CONS SRL Turda.
Programul de ce rceta re a avut ca principale
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3. 1. Răspândirea din tasare ş i T500

obiective:
proiecta rea
compoziţiilor
BA C,
determinarea caracteris ticilor în sta re proaspătă şi
întărită, stabilirea tehnologiei optime de pre parare
şi
transport
în
fabrică,
determ inarea
caracteristicilor re ologice ş i studiul comportării la
diferite tipuri de solicitări a elementelor de
suprafaţă realizate la scară naturală din be ton
autocompactant (Te rec et al., 2007).

Încercarea de determ inare a răspândirii din tasare
este utilizată pentru evaluarea capacităţii de
curgere liberă a betonului autocom pactant, în
absenţa orică ror obstrucţii. Diametrul masei de
beton tasat este o măsură a capacităţii de umplere
a betonului autocompactant.
Încercarea pentru dete rmina rea răspândirii din
tasare este cea mai frecvent utilizată, întrucât
permite o evaluare core ctă a capacităţii de
umplere ş i poate oferi indicaţii refe ritoare la
tendinţa de segregare. Timpul T500 reprezintă o a
doua indicaţie privind curgerea. Un timp mai mic
indică o capacitate mai mare de curgere. Se
conside ră ca acceptabil un timp de 3-7 secunde
pentru beton la structuri de construcţii civile şi
industriale, respectiv un timp de 2-5 secunde
pentru beton la structuri de clădiri de locuit.
În cazul unei segregări severe, majoritatea agregatului
grosier rămâne în centrul masei de beton, în timp ce
mortarul şi pasta de ciment se află pe circumferinţa
masei de beton. În cazul unei tendinţe minore de
segregare, pot să apară mortar şi pasta de ciment fără
agregat grosier pe circumferinţa masei de beton.
Echipamentul aferent acestei determinării timpul T500
se prezintă în Fig. 2.
3. 2. Testul cu pâlnia V
Testul este utilizat pentru dete rmina rea capacităţii
de umplere (curgerea) a betonului realizat cu
agregate cu diametrul granule i de maxim 20 mm.
Timpul mare de curgere poate fi asociat cu o
deformabilitate scăzută, datora tă vâscozităţii mari
a pastei şi frecării dintre particule. Dimensiunile
pâlniei V s unt prezentate mai jos.

2. Materiale utilizate. Proiectarea compoziţiilor
Constituenţii sele ctaţi pentru amestecurile de
beton autocompacta nt (BAC) sunt mate riale
autohtone: ciment Portland CEM I 52, 5 R, filer de
calcar de provenienţă Aleşd (adaosul mineral
selectat pe post de aportor de parte fină), agregat
de râu de provenienţă balastie ra Luna, jud. Cluj:
nisip (0-4 mm), agregat grosier (4-8 mm, 8-16 mm)
şi aditiv superplastifiant puternic reducător de apă,
tip policarboxilic, ViscoCrete 20 HE.
Curbe le granulometrice pentru agregate le utilizate
sunt prezentate în Fig. 1 (Te rec et al., 2005).
La proiecta rea compoziţiei BAC s-au ţinut cont de
următoare le recomandă ri din ghidul european
(BIBM, CEMBUREAU, ERMCO, EFCA, EFNARC, 2005),
privind proporţiile mate rialelor componente:
- conţinutul în masă de parte fină: 380–600kg/ m3;
- conţinutul în volum de pastă (parte fină şi apă):
300 – 380 l / m3 ;
- conţinutul de apă: 150 - 210 l / m3 ;
- conţinutul în volum de agregat grosier, în masă: 750
– 1000 kg / mc, respectiv în volum: 270 – 360 l / m3;
- conţinutul de nis ip: 48 – 55% din masa totală a
agregatului;
- raportul apă / parte fină în volum: 0, 85 – 1, 10.
Dozajul de aditiv supe rplastifiant s-a s tabilit din
condiţia ca proprie tăţile în s tare proaspătă ale BAC
să poată fi me nţinute timp de minim 20 m inute.

3. 3. Testul cu inelul J respectiv cutia L
Încercarea cu ine l J es te utilizată pentru
determinarea capacităţii de trece re a betonului
autocompactant. Această încerca re poa te fi
utiliza tă în combinaţie cu încerca rea de tasare, cu
încerca rea Orimet sau cu înce rcarea cu pâlnia V.
Aceste încercări se rvesc la evaluarea capacităţii de
curgere ş i a capacităţii de trece re a be tonului.

3. Metode de încercare a betonului
autocompactant în stare proaspătă
Proprietăţile betonului autocompactant proaspăt
trebuie testate concomitent prin mai multe metode
experimentale, pentru diferiţi parametri ai lucrabilităţii.
Lucrabilitatea şi stabilitatea betonului autocompactant
definite prin caracteristicile din tabelul 1, au fost
determinate prin metodele de testare aferente
proprietăţii urmărite (Szilágyi et al., 2005).

Barele ine lului J (Fig. 4) pot fi, în principiu, dispuse
în orice mod, pe ntru a modela obstrucţiona rea mai
mult sau mai puţin severă a trecerii BAC de către
barele de armătură.

Tabelul 1
Caracteristica

Metode de testare
Răspândirea din tasare
T500 ; Pâlnia V
Cutia L; Inelul J
Rezistenţa la segregare (cu sita)

Curgerea
Vâscozitate
Abilitatea de trecere
Segregarea
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Treceri %

100
90
80
70
60

0-4

50
40
30
20
10
0

4-8

8-16

1

10

Dimensiuni site - scara logaritmica [mm]
Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.
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Fig. 4.

Încercarea cu cutia L (Fig. 5) este fre cvent utilizată
în laborator, pe ntru a evalua capacita tea de
curgere şi cea de trecere, ca şi pentru dete ctarea
vizuală a tendinţei de segregare, blocarea
agregatului gros ier de către ba rele de armă tură
putând fi de tectate cu uşurinţă vizual.

procentului de trece re prin sită sub 5% indică o
rezistenţă excesivă, care poate afecta aspectul
suprafeţei be tonului autocompactant. Valori ale
procentului de trecere prin sită peste 15% şi în
special peste 30% indică o te ndinţă severă de
segregare.

3. 4. Metoda sitei GTM
Această încerca re este utilizată pentru a evalua
rezistenţa
la
segregare
a
betonului
autocompactant. Se conside ră că valori ale
procentului de trece re (prin sita cu ochiuri de 5
mm) a betonului cuprinse între 5 şi 15% indică o
rezistenţă la segregare satisfăcătoare. Valori ale

Clasificarea în clase de consistenţă a betonului
autocompactant se face în funcţie de proprietatea
specifică testată (Scordaliu et al., nepublicat),
nominalizându-se 3 clase de răspândire din tasare, 2
clase de vâscozitate, 2 clase priv ind capacitatea de
trecere, 2 clase privind rezistenţa la segregare,
(tabelele 2 – 5):

Fig. 5.
Tabelul 2. Clasificare conform claselor de răspândire din tasare
Cla sa de răspândire din tasare
SF1
SF2
SF3
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Tasarea (mm)
550... 650
660... 750
760... 850

Tabelul 3. Clasificare conform claselor de vâscozitate
Cla sa

T500 (sec)
≤2
>2

VS1
VS2
Cl as a
VF1
VF2

Timp de curgere cu pâlnia V (sec)
≤8
9... . . 25

Tabelul 4. Clasificare conform claselor de trecere (cutia L):
Cl as a
PA1
PA2

Capacitatea de trecere
≥ 0, 80 cu 2 bare
≥ 0, 80 cu 3 bare

Tabelul 5. Clasificarea confor m claselor privind rezistenţa la segregare
Cl as a
SR1
SR2

Rezistenţa la segregare în %
≤ 20
≤ 15

încărca re până la încărcarea de calcul.
Comportarea ce lor două predale precomprimate a
fost foarte asemănătoare, aşa cum rezultă din
releevele de fisuri (Fig. 8 şi Fig. 9) şi din variaţia
săgeţii maxime în funcţie de încărca re (Fig. 10).
Primele fisuri au apărut sub încă rcarea p=3, 87
kN/m2 pentru elementul PP-BAC-1, respectiv sub
încărca rea p=4, 31 kN/m2 pentru eleme ntul PPBAC-2, ambele valori fiind mai mari decât
încărca rea de fisurare calculată, şi anume 3, 056
kN/m2 . La sarcina de exploatare calculată p=5, 37
kN/m2, deschiderea maximă a fisurilor a fost 0, 05
mm la predala PP-BAC-1, respectiv 0, 02 mm la
predala PP-BAC-2. La aceeaşi încărcare, săgeata
maximă a fost 50, 8 mm la predala PP-BAC-1,
respectiv 75, 2 mm la predala PP-BAC-2.
La sarcina de calcul p=8, 066 kN/m2, deschiderea
maximă a fisurilor a fost 0, 12 mm la predala PP-BAC-1,
respectiv 0, 10 mm la predala PP-BAC-2. La aceeaşi
încărcare, săgeata maximă a fost 112, 5 mm la predala
PP-BAC-1, respectiv 110 mm la predala PP-BAC-2.
La sarcina de rupere calcula tă p=11, 5 kN/m2,
deschide rea maximă a fisurilor a fost 0, 50 mm la
predala PP-BAC-1, respe ctiv 0, 30 mm la predala
PP-BAC-2. La aceeaşi încărcare, săgeata maximă a
fost 207, 1 mm la predala PP-BAC-1, respectiv 201,
2 mm la predala PP-BAC-2. Principale rezultate
obţinute sunt s intetizate în tabe lul 7.
Predalele pre comprimate au cedat la încovoie re,
aşa cum era de aşteptat, întrucât aceste e lemente
au fost înce rcate, fără s uprabe tonarea ce se
realizează in situ. Săgeata maximă a reprezentat o
valoare de aproximativ L/20 (L= deschiderea
predalei). Aceste rez ultate dem onstrează că
predalele din beton autocompactant a u o
comportare sim i-lară sau mai bună decât cea a
elementelor de refe rinţă din be ton vibrat. Un
aspect din timpul încercării predalelor din be ton
autocompactant es te prezentat în Fig. 11.

4. Program experimental privind comportarea
elementelor prefabricate realizate din beton
autocompactant
4. 1 Eleme nte expe rime ntale
Programul experimental a fost realizat în scopul
cunoaşterii comportării elementelor prefabricate din
beton autocompactant, la sarcini verticale uniform
distribuite. În acest scop, la staţia de betoane din cadrul
bazei de producţie a societăţii ASA CONS ROMANIA
Turda au fost realizate la scară naturală predale
prefabricate precomprimate din beton autocompactant,
care au fost proiectate pentru structura supermarketului
SELGROS CASH & CARRY România.
Valoarea medie a tasării betonului autocompactant
a fost 760 mm, determ inată în fabrică. Valoarea
medie a rez istenţe i la compresiune a betonului
autocompactant, de terminată la 28 de zile pe
cuburi cu latura de 150 mm, a fost 65. 93 N/mm2 .
Dimensiunile şi detaliile de armare pentru predale
(PP-BAC-1 şi PP-BAC-2) sunt indicate în Fig. 6.
Principalele caracteris tici ale armă turilor utilizate la
realizarea
eleme ntelor
prefabricate
sunt
prezentate în tabelul 6. Standul de încerca re şi
schema de echipa re a predale lor pre comprimate
sunt prezentate în Fig. 7.
Predalele prefabricate au fos t încărcate cu un
sistem de sarcini concentrate echivalente cu
sarcina uniform dis tribuită ş i au fos t încercate în
regim ciclic, şi anume: două cicluri sub forţa de
fisurare ş i un ciclu sub forţa de calcul. Principalii
parametri studiaţi în cadrul programului
experime ntal au fost evoluţia fisurilor (dis tribuţie şi
deschide ri), evoluţia săgeţii maxime în funcţie de
încărca re, respectiv încă rcarea ultimă a tinsă.
4. 2 Rezultate experimentale
Au fost efe ctuate două cicluri până la încărca rea de
fisurare, de terminată prin calcul, şi un ciclu de
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Fig. 6. Dimensiuni şi detalii de armare predale precomprimate

Fig. 7. Stand de încercare şi schema de echipare

Tabelul 6
Tip şi diametru
armătură
TBP 12
PC 52

Rezistenţa de curgere
F p, 0, 1 / ReH (N/mm2 )
1660
345

Încărcarea
(kN/m2 )
Încărcarea de fisurare 5. 37
Încărcarea de calcul 8. 066
Încărcarea ultimă 11. 500

2

Rezistenţa de calcul (N/mm )
1360
300

Tabelul 7
αfmax ( mm)
PP-BAC-1
PP-BAC-2
0. 05
0, 02
0. 12
0, 10
0. 50
0, 30

Fig. 8. Rel eveu fisuri. El ement PP-BAC-1
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Modulul de elasticitate
E (kN/mm2 )
180
210

Săgeata maximă (mm)
PP-BAC-1
PP-BAC-2
50, 8
75, 2
112, 5
110
207, 1
201, 2

Fig. 9. Rel eveu fisuri. El ement PP-BAC-2

MAXIMAL DEFLECTION (m m)

300

250

200

150

100

PP-BAC-2
PP-BAC-1
50

0
1.72

3.87

6.03

8.18

10. 34

12.50

15.00

LOAD ( kN/mp)

Fig. 10. Variaţi a săgeţi i maxime în funcţie de încărcare

Fig. 11. Aspect de la încercarea predalei PP-BAC-1

5. Concluzii
Lucrabilita tea
ameste curilor
de
beton
autocompactant rea lizat pentru dife rite clase de
beton a fost bună, a tât în laborator, câ t şi la
staţiile de beton de la ASA CONS ROMANIA SRL
Turda. S-a cons tatat menţine rea tasării la o
valoare în jur de 750 mm, tim p de aproximativ 20
de minute.

beton autocompactant au fisurat la forţe mai mari
decât forţa de fisurare calculată. Cedarea la
încovoie re a predale lor a fos t de aştepta t, întrucât
aceste elemente au fost înce rcate fără
suprabetonarea monolită.
Rezulta te le e xperime nta le s uge rează pote nţialul
pentru aplica rea be tonului autocompa cta nt în
indus tria
de
elem ente
prefa brica te
în
cons trucţii, cu condiţia utilizării une i dotă ri
corespunză toa re a s taţiilor de beton, cu
monitoriza rea pe rmane ntă a conţinutului de
umiditate a ag regatelor utilizate la pre para rea
betonului a utocompa cta nt.

Totuşi, durata re lativ re dusă de me nţinere a
caracteristicilor betonului autocompactant în stare
proaspătă sugerează necesitatea utilizarii de aditivi
superplastifianţi modificatori de vâscozitate, care
să asigure stabilitatea acestor proprietăţi timp de
peste 30 minute. Predale le precomprimate din
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