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Scurtă prezentare: 
 

Betoanele de ultra înaltă performanţă constituie o soluţie tehnică avansată de realizare a unor structuri de beton armat 
cu o  ultra înaltă rezistenţă, durabilitate şi ductilitate, cu minimizarea secţiunilor transversale de beton, mărirea 
deschiderilor structurilor şi obţinerea unor costuri globale de realizare şi mentenanţă reduse. Invenţia se referă la o 
compoziţie de beton de ultra-inaltă performanţă având rezistenţa la compresiune cuprinsă intre 180±10 MPa, rezistenţa 
la întindere prin încovoiere peste 25 MPa, permeabilitatea foarte scăzută (chiar zero) şi prin adaosul de fibre o ductilitate 
sporită. Acest beton are o lucrabilitate bună si permite darea in folosinţa la vârste mici (6 zile)  imediat dupa prin 
aplicarea tratamentului termic.  
 

Short presentation: 

 

Ultra-High Performance Concrete represents a technical solution for structures due to concrete ultra-high compression 
resistance, high durability and ductility, which conduct to smaller cross-sections, greater spans and lower costs for 
erection and maintenance. The invention refers to an Ultra-High Performance Concrete (UHPC) with compression 
strength of 180±10 MPa, flexural strength over 25 MPa, low permeability (virtually zero) and high ductility if incorporates 
fibers. Furthermore, the concrete technology enables rapid casting due to concrete good workability and great strengths 
at early ages ( 6 days) if subject to thermal treatment. 

 

Domeniul / domeniile de aplicabilitate: 

Structura de rezistenţă a tuturor tipurilor de construcţii: civile, industriale, agricole, poduri, drumuri. Prin utilizarea 
acestui beton se pot realiza secţiuni zvelte si deschideri mari, betonul fiind pretabil şi pentru elemente din beton 
precomprimat. Datorită durabilităţii sporite, rezistenţei la impact şi ductilităţii ridicate prin adosul de fibre, betonul de 
ultra înaltă performanţă se mai poate utiliza eficient la realizarea de: tuneluri, traverse de cale ferată, construcţii speciale 
de tip reactoare nucleare, platforme marine, structuri de protecţie contra exploziilor si proiectilelor, seifuri. Aspectul 
estetic datorită unei microstructuri ultra-compacte prin prezenţa agregatelor fine şi lucrabilitatea sporită permit utilizarea 
acestui beton şi la lucrări de arhitectură: faţadele clădirilor, elemente de mobilier urban, lucrări de artă. 

        
Sectiune transversala BUIP cu fibre            Ruperea la compresiune BUIP cu fibre     Fidelitatea amprentei cofrajului / tiparului 
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