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 beton fluid, nesegregat care la turnare se răspândeşte, 
umple cofrajul şi înconjoară armăturile fără aportul 
vreunui mijloc mecanic de compactare. 

Avantaje: 
 

 elemente prefabricate omogene din d.p.d.v. calitativ 
(forme zvelte, elemente lungi, înguste, cu secţiuni 
reduse şi armături dese);  

 se reduce riscul potenţial al erorilor umane  elemente 
şi structuri din beton cu o calitate şi o durabilitate 
îmbunătăţită; 

 

Definiţie: 

 BETONUL AUTOCOMPACTANT  



Caracteristicile betonului autocompactant: 

- abilitatea de răspândire: abilitatea de a 
umple complet cofrajul în care este turnat; 

- abilitatea de trecere: abilitatea de a trece 
printre armături chiar şi în zonele de 
armare congestionată fără a se produce 
separarea constituenţilor sau blocarea 
acestora; 

- rezistenţa la segregare: abilitatea de a 
menţine componentele grosiere ale 
betonului în suspensie, pentru a se păstra 
caracterul omogen al materialului. 

 

1. INTRODUCERE 



Scopul BAC        realizarea structurilor de 
beton durabile prin îmbunătăţirea calităţii 
procesului de punere în operă. 

 

Avantaje: 

- economice 

- sociale 

- de mediu 

- calitatea superioară a suprafeţelor 

 

2. AVANTAJELE UTILIZĂRII BAC 



2. AVANTAJELE UTILIZĂRII BAC 

 
  
  
 
  

Costurile suplimentare 

- cantităţi mai mari de materiale liante 

Compensate prin: 

 - reducerea costurilor de manoperă  
 - micşorarea timpului de punere în operă 
 - reducerea sau eliminarea costurilor legate de  
    manopera generată de finisarea şi retuşarea  
      suprafeţelor 



2. AVANTAJELE UTILIZĂRII BAC 

 



- pulbere totală: 380 – 600 kg / mc ; 

- volumul de pastă: 300 – 380 l / mc; 

- agregate grosiere: 750 – 1000 kg / mc, 
respectiv în volum:  270 – 360 l / mc;  

- raportul apă / parte fină (în volum): 0,85 – 
1,10;  

- conţinutul de nisip: 48 – 55% din masa 
totală a agregatului;  

 
 

3. COMPOZIŢIA BETONULUI AUTOCOMPACTANT 
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3. COMPOZIŢIA BETONULUI AUTOCOMPACTANT 



- vâscozitatea pastei (parte fină, apă şi 
aditivi) din betonul autocompactant se 
ajustează prin limitarea raportului 
apă/pulbere, dozarea unui superplastifiant 
reducător de apă şi opţional folosirea unui 
aditiv modificator de vâscozitate; 

- creşterea fluidităţii şi reducerea frecărilor 
dintre agregate se obţine printr-un volum 
de pastă mai mare decât volumul de goluri 
al agregatelor; 

- creşterea abilităţii de trecere a betonului 
autocompactant rezultă prin reducerea 
raportului agregate grosiere/nisip. 

3. COMPOZIŢIA BETONULUI AUTOCOMPACTANT 



 

4. METODE DE TESTARE A BAC ÎN STARE PROASPĂTĂ 

Caracteristica Metoda Valoare măsurată 

Abilitatea de 
curgere/umplere  

Răspândirea 
din tasare 

Diametrul turtei de 
beton răspândite  

Vâscozitatea  

(viteza de 
curgere)  

Timpul T500, 
testul cu 
pâlnia V 

Timpul de curgere  

Abilitatea de 
trecere  

Testul cu cutia 
L    

Raportul de trecere 

Rezistenţa la 
segregare 

Testul cu sita 
cu ochiuri de 5 
mm 

Partea segregată 



Răspândirea din tasare 

 

    

4. METODE DE TESTARE A BAC ÎN STARE PROASPĂTĂ 



RĂSPÂNDIREA DIN TASARE 

 

    

 
  

4. METODE DE TESTARE A BAC ÎN STARE PROASPĂTĂ 



Vâscozitatea cu pâlnia-V  

 

    

4. METODE DE TESTARE A BAC ÎN STARE PROASPĂTĂ 



 Abilitatea de trecere cu cutia L  

 

    

4. METODE DE TESTARE A BAC ÎN STARE PROASPĂTĂ 



 Abilitatea de trecere cu cutia L  

 

    

 
  

4. METODE DE TESTARE A BAC ÎN STARE PROASPĂTĂ 



Rezistenţa la segregare cu sita  

 

    

4. METODE DE TESTARE A BAC ÎN STARE PROASPĂTĂ 



Clasificarea betonului autocompactant 

                     



Clasificarea betonului autocompactant 

                     



 

. 

Podul RITTO BRIDGE din Japonia 

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL BAC 



 

. 

Lucrări de infrastructură din Södra Länkens, Suedia 

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL BAC 



 

. 

AKASHI STRAITS BRIDGE din Japonia 

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL BAC 



 

. 

AKASHI STRAITS BRIDGE din Japonia 

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL BAC 



 

. 

AKASHI STRAITS BRIDGE din Japonia 

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL BAC 



“Whatever conventional concrete 

can do, SCC can do better, faster, 
and cheaper, especially for concrete 
elements with special textures, 
complex shapes, and congested 
reinforcements"  

Myint Lwin,  

Director Federal Highway Administration's 
(FHWA) Office of Bridge Technology  USA   

 

BETONUL AUTOCOMPACTANT 


