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Próbki rdzeniowe



Próbki rdzeniowe

• Minimalna średnica rdzenia – 94 mm (przy zastrzeżeniu – średnica rdzenia musi być przynajmniej 
3 x większa od maksymalnego wymiaru kruszywa).

• Dopuszczalne stosowanie rdzeni o średnicy 50 mm (może tu nie być spełnione wymaganie 
minimalnego stosunku średnicy rdzenia do wielkości ziarna kruszywa, a proces wycinania rdzenia 
może spowodować naruszenie przyczepności pomiędzy ziarnami kruszywa i otaczającym je 
stwardniałym zaczynem cementowym).

• Przy maksymalnym wymiarze ziarna kruszywa 20 mm rdzenie o średnicy 50 mm mają 
wytrzymałość o ok. 10% niższą niż rdzenie o średnicy100 mm.

• Małe rdzenie wykazują większą zmienność niż standardowe – przeciętne wartości współczynnika 
zmienności wynoszą od 7 do 10% w przypadku rdzeni 50 mm, a od 3 do 6% w przypadku rdzeni 
150 mm.

• Przy danej dokładności oceny wytrzymałości niezbędna liczba rdzeni o średnicy 50 mm będzie 
prawdopodobnie 3 x wyższa niż liczba w przypadku rdzeni o średnicy 100 lub 150 mm.

• Dla średnic pomiędzy 100 a 50 mm ilość próbek określa się za pomocą interpolacji liniowej.

• Gdy średnica rdzenia jest poniżej potrójnego maksymalnego wymiaru kruszywa, zbadana musi być 
większa ilość rdzeni.



Próbki rdzeniowe

• Badanie odwiertu o długości równej nominalnej średnicy , wynoszącej 100 mm, daje wartość 

wytrzymałości, która odpowiada wytrzymałości próbki sześciennej o boku równym 150 mm, 

wykonanej i dojrzewającej w tych samych warunkach.

• Badanie odwiertu o nominalnej średnicy nie mniejszej niż 100 mm i nie większej niż 150 mm, oraz 

długości równej dwukrotnej średnicy daje wartość wytrzymałości, która odpowiada wytrzymałości 

próbki walcowej o wymiarach 150 na 300 mm, wykonanej i dojrzewającej w tych samych 

warunkach.



Próbki rdzeniowe

• Ogólny charakter wpływu stosunku h/d na wytrzymałość 

betonów o wytrzymałości niskiej lub średniej została pokazana na 

sąsiadującym wykresie.

• Przy wartościach h/d mniejszych niż 1,5 mierzona 

wytrzymałość gwałtownie wzrasta na skutek ograniczającego 

wpływu, jaki płyty dociskowe maszyny wytrzymałościowej 

wywierają na próbkę,

- h/d pomiędzy 1,5 a 4 – wpływ na wytrzymałość jest niewielki,

- h/d od 1,5 do 2,5 – wytrzymałość różni się co najwyżej o 5% od 

wytrzymałosci próbek o h/d=2,

- h/d > 5 – wytrzymałość gwałtownie maleje, przez co uwidacznia 

się wzrastający efekt smukłości próbki.

Stosowanie poprawek nie jest wymagane przy h/d pomiędzy 

1,94 a 2,10.



Czynniki wpływające na 

wytrzymałość próbek 

rdzeniowych



Czynniki wpływające na wytrzymałość 
próbek rdzeniowych

• Operacja wiercenia – wytrzymałość próbek rdzeniowych jest niższa niż walców normowych. 

Obserwuje się efekt uszkodzenia rdzenia (dla betonu mocniejszego efekt może być silniejszy). 

Redukcja sięgać może nawet 15% dla betonu o wytrzymałości 40 MPa.

• Pielęgnacja konstrukcji – sposób zgodny z zaleceniami powoduje, że stosunek wytrzymałości 

rdzeni do normowej wytrzymałości walcowej (w tym samym wieku) zawsze wynosi poniżej 1 oraz 

maleje ze wzrostem wytrzymałości (dla betonu o wytrzymałości walcowej wynoszącej 20 MPa 

stosunek wynosi nieco powyżej 1, a dla wytrzymałości 60 MPa – 0,7).

• Wiek próbki – wytrzymałość próbek normowych walcowych badana jest w wieku 28 dni, natomiast 

rdzenie często bada się po tym terminie. Stąd też często pojawiają się opinie, że rdzenie pobrane z 

betonu mającego kilka miesięcy, winny mieć wytrzymałość wyższą niż po 28 dniach. Praktyka 

jednak potwierdza, że beton „in situ” (na budowie) często charakteryzuje się niewielkim przyrostem 

wytrzymałości po 28 dniach. Nie należy spodziewać się wzrostu wytrzymałości w czasie w 

przypadku braku prawidłowej pielęgnacji na mokro i do interpretacji wyniku nie powinien być 

wówczas wprowadzany żaden poprawkowy współczynnik.



Czynniki wpływające na wytrzymałość 
próbek rdzeniowych

• Usytuowanie próbki w konstrukcji – w przypadku poboru rdzenia z betonu w stanie rozciągania, 
wytrzymałość rdzenia może być niska wskutek obecności rys (fałszywy obraz wytrzymałości betonu 
w konstrukcji). Pozycja rdzenia w stosunku do zagłębienia w jednorazowo układanej warstwie 
betonu – wycięte próbki zwykle mają najniższą wytrzymałość w niedalekiej odległości od górnej 
powierzchni konstrukcji (bez względu na jej wyiary). Obserwuje się wzrost wytrzymałości ze 
wzrostem zagłębienia poniżej górnej powierzchni, ale jedynie do 300mm  - powyżej tej głębokości 
nie odnotowuje się dalszego wzrostu. Różnica wynosić może nawet 10 lub 20%. W przypadku płyt 
– różnicę wzmacnia niedostateczna pielęgnacja.

• Obecność zatrzymanej odsączanej wody – częściowa odpowiedzialność za obserwowany wpływ 
orientacji rdzenia (pion lub poziom) na wytrzymałość. Rdzenie wycinane w kierunku poziomym 
miały średnio o 8% niższą wytrzymałość (analogicznie do wpływu wyciekania zaczynu na 
wytrzymałość próbek kostkowych). W normie EN 12504-1 stosunek wytrzymałości rdzeni 
wycinanych poziomo od wycinanych pionowo wynosi 0,92, jednak w przypadku braku w betonie 
zatrzymanych odsączeń wodnych poprawka w przypadku rdzeni wycinanych poziomo może nie być 
zasadna. Możliwe również, że na niższą wytrzymałość takich rdzeni wpływa trudność wiercenia 
betonu w kierunku poziomym.



Czynniki wpływające na wytrzymałość 
próbek rdzeniowych

• Zbrojenie – niedopuszczalne jest występowanie prętów zbrojenia równoległych do osi rdzenia.                

Aby uniknąć ewentualnych zaburzeń wyników badań (komplikacje oceny wytrzymałości) czy 

potencjalnego osłabienia konstrukcji, najlepszym rozwiązaniem jest pobieranie rdzeni z miejsc nie 

zawierajacych zbrojenia. Norma EN 12504-1 podaje współczynniki poprawkowe, pozwalające 

uwzględnić osłabiający wpływ obecności zbrojenia poprzecznego w rdzeniu. Ewentualny wpływ 

różnych czynników może być jednak znaczący, więc żadne współczynniki przeliczeniowe nie 

odzwierciedlą rzeczywistości i mogą jedynie generować zaburzenia w realnej ocenie wyników 

badań.  
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Zależność pomiędzy wytrzymałością próbek 
rdzeniowych a wytrzymałością betonu

• Wynik wytrzymałości rdzeni betonowych po przeliczeniu na wytrzymałość próbek normowych w 

najkorzystniejszym wypadku reprezentuje wytrzymałość betonu „in situ”. Nawet w przypadku 

doskonałych warunków układania betonu i jego pielegniacji nie jest możliwe, żeby wytrzymałość 

rdzeni przekroczyła od 70 do 85% wytrzymałości próbek normowych.

• Z nawierzchni drogowych lub lotniskowych można wycinać próbki w kształcie belek, które poddaje 

się badaniu na zginanie. W przypadku zastosowania kruszywa kwarcowego, wypiłowane próbki 

wykazywały niższą wytrzymałość niż w w porównywalnych próbkach wykonanych w formach.

• Średnica próbki wpływa na mierzoną wytrzymałość i jej zmienność – zmienność mierzonej 

wytrzymałości wzrasta, kiedy maleje stosunek średnicy próbki do maksymalnego wymiaru ziaren 

kruszywa.

• Zakłada się, że wymiar próbki powinien być najlepiej 3,5-krotnie (ew. 3-krotnie) większy od wymiaru 

największego ziarna kruszywa w betonie (EN 12390-1).

• W miarę zmniejszania wysokości próbki wzrasta jej wytrzymałość – częściowy wpływ wzrostu tarcia 

powstałego na ściskanych powierzchniach.



Zależność pomiędzy wytrzymałością próbek 
rdzeniowych a wytrzymałością betonu

• Standardowe wymiary próbek normowych: średnica (d) 150 mm i wysokość (h) 300 mm. Próbki 

rdzeniowe – zaleca się średnicę co najmniej 100 mm przy smukłości próbki (h/d) wynoszącej od 1 

do 2.

• Stosowanie przeliczników na odpowiadającą próbkom rdzeniowym wytrzymałość próbek 

sześciennych o boku 150 mm – sprawdzić w danych literaturowych współczynniki konwersji 

uwzględniane w obliczeniach.

• Na odwiertach rdzeniowych z konstrukcji wyniki wytrzymałości są zwykle niższe niż na 

laboratoryjnych próbkach tego betonu.

• Niższą wytrzymałość uzyskuje się dla rdzeni odwiercanych pionowo.

• Próbki pobierane z zewnętrznej części elementu konstrukcji mają niższą wytrzymałość w 

porównaniu do próbek pobieranych ze środka elementu.

• Mała ilość odwiertów powoduje, że wyniki ich wytrzymałości traktować należy jako orientacyjne, 

ogólnie informujące o rzeczywistej wytrzymałości betonu w konstrukcji.



Porównanie 

wytrzymałości kostkowej 

i walcowej



Porównanie wytrzymałości kostkowej i 
walcowej

• Różnica wynikająca z tytułu ograniczającego odkształcenia wpływu płyt dociskowych maszyny 
wytrzymałościowej, który rozciąga się na całą wysokość próbki kostkowej, a nie wpływa na 
środkową część próbki walcowej.

• Stosunek wytrzymałości walca do wytrzymałości kostki wzrasta silnie ze wzrostem wytrzymałości i 
wynosi prawie 1 przy wytrzymałości powyżej 100 MPa.

• Niektóre z czynników, np. warunki wilgotnościowe próbki w chwili badania, również mają wpływ na 
stosunek wytrzymałości obu typów próbek.

• Norma EN 206-1 uznaje stosowanie zarówno próbek sześciennych i walcowych; zawiera tablicę 
równoważności wytrzymałości uzyskiwanych obu metodami, przy ściskaniu próbek o wytrzymałości 
do 50 MPa (mierzonej na walcach).

• Stosunek wytrzymałości walcowej do kostkowej przyjmuje wartości ok. 0,8; przy wytrzymałości 50 
MPa ten stosunek rośnie  do wartości 0,89 przy wytrzymałości 80 MPa (walcowa).

• Badania na walcach są bardziej miarodajne, a ich wytrzymałość jest mniej zależna od właściwości 
grubego kruszywa. Rozkład naprężeń w poziomych płaszczyznach przekroju walca jest bardziej 
równomierny niż dla próbki o przekroju kwadratowym.



Porównanie wytrzymałości kostkowej i 
walcowej

• Brak dostrzegalnego wpływu kierunku betonowania na wytrzymałość kostek z betonu jednorodnego 

i rozsegregowanego.

• W przypadku powiązania wytrzymałości rdzeni z wytrzymałością walców normowych (h/d=2), w 

rdzeniu stosunek ten również powinien być bliski 2.

• Kiedy elementy normowe próbne mają kształt sześcianu, wtedy możliwe jest używanie rdzeni o 

stosunku długości do średnicy = 1, gdyż walce o takim stosunku mają wytrzymałość prawie 

identyczną jak kostki.

• W przypadku wartości h/d pomiędzy 1 a 2 należy stosować wspóczynnik poprawkowy, który jest 

taki sam w przypadku rdzeni badanych na mokro jak i na sucho.

• Walce (wycięte z betonu) o stosunku wysokości do średnicy  poniżej 1 dają niepewne wyniki, przy 

czym norma EN 12504-1 jako minimalną wartość podaje w tym przypadku 0,95 (przed nałożeniem 

warstwy wyrównawczej).
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Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcji 
wykonywanej przy użyciu odwiertów 
rdzeniowych

• W razie zamierzanego określenia potencjalnej wytrzymałości mieszanki użytej w danym przypadku 

konieczne jest wprowadzenie poprawki z uwagi na faktycznie występujące warunki.

• Rdzenie mogą być wycinane w celu określenia faktycznej wytrzymałości betonu w konstrukcji.

• Lokalizacja poboru próbek uzależniona jest od celu badań.

• Możliwe cele badań:

- oszacowanie wytrzymałości krytycznej części konstrukcji lub części konstrukcji podejrzewanej o 

uszkodzenie,

- ocena reprezentatywnej wartości dotyczącej całej konstrukcji, kiedy uzasadniony jest przypadkowy 

wybór lokalizacji miejsca pobrania próbek,

- rdzenie mogą być pobrane i badane w celu wykrycia efektów segregacji lub tworzenia się raków dla 

sprawdzenia przyczepności na połączeniach konstrukcyjnych, lub też zweryfikowania grubości 

nawierzchni.



Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcji 
wykonywanej przy użyciu odwiertów 
rdzeniowych

• Wyniki uzyskiwane z odwiercania próbek walcowych, zawierających czasami zatopione kawałki 

zbrojenia, zazwyczaj o powierzchniach czołowych (nie są płaskie ani nachylone pod kątem prostym 

do osi walca). Taka próbkę walcową należy nasycić wodą, nałożyć warstwy wyrównawcze na 

powierzchniach czołowych i zbadać na ściskanie w stanie wilgotnym zgodnie z EN 12504-1.

Uwaga: wg prób japońskich – badania w stanie suchym dają wartości wytrzymałości przeciętnie o 10% 

wyższe niż w wyniku badania rdzeni na mokro.



Ocena wytrzymałości – różna ilość próbek i 
wpływ na szacowanie klasy wytrzymałości 
betonu

• Przypadek nr 1

Ściskanie 3 próbek z odwiertów rdzeniowych

- Średnia wytrzymałość uzyskana dla badań serii próbek   f m (3), is = 43,5 MPa

- Najmniejsza uzyskana wartość wytrzymałości  f is, lowest = 38,0 MPa

- Współczynnik uzalezniony od liczby próbek k = 7

f ck, is, cube = f m(3), is – k = 43,5 – 7 = 36,5 MPa

oraz

f ck, is, cube = f is, lowest + 4 = 38 + 4 = 42,0 MPa

Wytrzymałość charakterystyczna na poziomie 36,5 MPa.

Oszacowana klasa wytrzymałości badanego betonu: C30/37



Ocena wytrzymałości – przypadki 

wątpliwości w zakresie spełnienia 

kryteriów zgodności
• Przypadek nr 2

Ściskanie 15 próbek z odwiertów rdzeniowych

- Średnia wytrzymałość uzyskana dla badań serii próbek   f m (3), is = 43,5 MPa

- Odchylenie standardowe uzyskanych wyników s = 3,0 MPa

- Najmniejsza uzyskana wartość wytrzymałości  f is, lowest = 38,0 MPa

f ck, is, cube ≤ f m(15), is – 1,48 * s = 43,5 – 1,48 * 3,0 = 39,1 MPa

oraz

f ck, is, cube = f is, lowest + 4 = 38 + 4 = 42,0 MPa

Wytrzymałość charakterystyczna na poziomie 39,1 MPa.

Oszacowana klasa wytrzymałości badanego betonu: C35/45 



Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcji 
wykonywanej przy użyciu odwiertów 
rdzeniowych

• Przykład zastosowania zapisów normowych do zmiany interpretacji uzyskanych wyników badania betonu                  
w konstrukcji



Przykładowe próbki odwiertów rdzeniowych 
– tematy reklamacyjne

• Próbka odwiertu rdzeniowego  z części konstrukcji 

szczelnej, bez oznak wad i uszkodzeń. Próbka 

wzorcowa, do porównania z pozostałymi próbkami 

pozyskanymi z miejsc podejrzewanych o 

uszkodzenia/wady.                                                     

Pręt zbrojeniowy bez śladów korozji.



Przykładowe próbki odwiertów rdzeniowych 
– tematy reklamacyjne

• Rdzeń z miejsca silnie cieknącego, ze śladami poprzednich 

prób naprawiania. Widoczne liczne poziome pęknięcia, które 

można określić jako rozwarstwienia. Rysy o charakterze 

skurczowym, powstałe bezpośrednio po wbudowaniu 

mieszanki betonu. Zauważalne są również ślady świadczące 

o dolewaniu wody do mieszanki betonowej w trakcie 

układania mieszanki. Z tych powodów poszczególne 

warstwy betonu  odznaczały się inną wytrzymałością i 

skurczem. Doprowadziło to do wzajemnego ścięcia się i 

odspojenia warstw betonu miedzy sobą. Rdzeń rozpadł się 

na widoczne na zdjęciu 3 części, poza tym odnotowano kilka 

warst rys o ukośnym, zbliżonym do poziomu ułożeniu.



Przykładowe próbki odwiertów rdzeniowych 
– tematy reklamacyjne

• Wnętrze otworu po wyjęciu rdzenia widocznego 

na poprzednim zdjęciu. Wyraźne poziome 

pęknięcia, co najmniej 5 warstw betonu.



Przykładowe probki odwiertów rdzeniowych 
– ogólna interpretacja wyników badań

• Badanie nasiąkliwości – jeżeli beton jest w swojej strukturze szczelny, oznacza to, że za 

występowanie przecieków odpowiadają pęknięcia i rozwarstwienia betonu.

• Badanie wytrzymałości – dobre wyniki świadczą o tym, że konstrukcja nie ulega degradacji. Stal 

zbrojeniowa w próbkach nie nosi śladów korozji, co świadczy o wysokim odczynie pH betonu i 

zachowaniu pasywnej ochrony stali.

• Błędy wykonawcze podczas układania betonu – rozwarstwienie spowodowane dolewaniem wody 

do mieszanki świadczy o szybkim wysychaniu betonu w czasie ukladania (wpływ wiatru, 

nasłonecznienia). Warstwy betonu z różnymi ilościami wody dolewanej na budowie w inny sposób 

zachowują się podczas wiązania.

• Rysy i spękania - należałoby wypełnić żywicą o niskiej lepkości, dzięki czemu woda nie będzie 

wpływać w puste przestrzenie betonu i swobodnie się przemieszczać. Obecność wody w 

spękaniach jest źródłem korozji betonu, a w okresie zimowym istnieje ryzyko jej zamarzania i w 

kolejności rozsadzania betonu.



Na co zwracać uwagę?



Na co zwracać uwagę?

• Określanie celu – dlaczego pobieramy próbki, zamysł badawczy.

• Określenie odpowiedniej ilości rdzeni do pobrania.

• Pobór próbek odwiertów rdzeniowych (zastosowanie młotka Schmidta i innych urządzeń do 

lokalizacji najkorzystniejszych punków odwiercania).

• Ocena wizualna rdzeni – spękania, ocena kruszywa, pęcznienie, itp.

• Postępowanie z odwiertami (wycinanie i obróbka, przygotowanie powierzchni czołowych rdzeni, 

kondycjonowanie).

• Przeprowadzanie badań: określenie gęstości (ocena porów i wpływ na zagęszczenie materiału), 

wytrzymałości, mrozoodporności, nasiąkliwości, ew. inne.

• Stosowanie tabeli ze współczynnikami przeliczeniowymi – „kolumna dzielników”. Wprowadzenie 

dzielnika 0,85 wiąże się z faktem obniżenia wytrzymałości betonu z odwiertów rdzeniowych w 

porównaniu z wytrzymałościami z próbek znormalizowanych. Dzielenie przez 0,85 zmienia stopień 

klasy betonu o jeden w górę.



Młotek Schmidta
• Główne obszary zastosowania młotka Schmidta

- Ocena jednorodności betonu w konstrukcji.

- Lokalizowanie obszarów konstrukcji, w których beton ma niższą jakość albo ulega ona pogorszeniu

- Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie.

- Ocena jakości jednego elementu konstrukcji w odniesieniu do innego elementu.

• Czynniki wypływające na wyniki pomiaru wytrzymałości betonu młotkiem Schmidta

- Rodzaj powierzchni

- Wiek betonu (wytrzymałość betonu)

- Wilgotność powierzchni

- Karbonatyzacja powierzchni

- Przemieszczenie betonu w wyniku badania

- Temperatura

- Kalibracja młotka Schmidta

• Warunki dotyczące wykonywania pomiaru wytrzymałości betonu młotkiem Schmidta

- Omijanie powierzchni nierównej, chropowatej.

- Omijanie mokrych/wilgotnych obszarów.

- Omijanie obszarów wskazujących na niewłaściwe zagęszczenie betonu.

- Wykonywanie badania wytrzymałości betonu mającego nie mniej niż 3 dni.

- Temperatura w chwili pomiarów: 10-35°C.

- Unikanie badania powierzchni o małej grubości < 10-12 cm.

- Nie wykonywanie badania obszaru, w którym uzbrojenie występuje na głębokości < 3 cm.

- Zalecany serwis i kalibracja młotka przynajmniej raz w roku.



Betonoskop

• Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru czasu i 
prędkości fali ultradźwiękowej w twardych 
materiałach poprzez powierzchniowe generowanie 
fali.

• Badanie właściwości betonu betonoskopem  
(defektoskopem) ultradźwiękowym ACSys UK1401 
pozwala m.in. na szybkie i bezinwazyjne określenie:
- głębokości zarysowań konstrukcji
- obecności niedobetonowań, pustek
- jednorodności betonu
- wytrzymałości betonu

Badanie ultradźwiękowe szczególnie przydatne jest 
przy:
- wykonywaniu ekspertyz nośności stropów i innych 
elementów konstrukcyjnych
- inspekcjach i odbiorach robót żelbetowych
- weryfikacji wyników innych badań.



Znajdź nas w mediach społecznościowych
jako Lafarge Polska



Dziękujemy za uwagę

Katarzyna Knap

Kierownik ds.Rozwoju Badań i Zapewnienia Jakości Badawczej

tel.: +48 502 786 026

mail: katarzyna.knap@lafargeholcim.com

www.lafarge.pl




