
B AD ANIE N I ENI SZCZ ĄC E B ET ONU  
ZA POMOCĄ MŁOTKA SCHMIDTA TYPU N 

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia. 
(oraz poprawka: Ap1:2004) 

1. CEL I ZASTOSOWANIE METODY 
Celem badania betonu za pomocą młotka Schmidta jest określenie jego przybliżonej wytrzymałości na 

ściskanie. Zaletą tej metody jest to, że zniszczeniu czy osłabieniu nie ulegają badane próbki, prefabrykaty czy 
wbudowane elementy konstrukcji. Ta metoda może być wykorzystywana do: 
 oceny jednorodności betonu w konstrukcji i szacowania wytrzymałości w konstrukcji, 
 wyznaczenia obszarów konstrukcji, w których beton ma niższą jakość lub ulega ona pogorszeniu, 
 badania prefabrykatów, monolitycznych konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych o grubości  20 cm 

przy odstępie jednostronnym, 40 cm przy odstępie dwustronnym, 60 cm przy odstępie co najmniej z trzech stron. 
2. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA MŁOTKA SCHMIDTA 

Przed wykonaniem jakiegokolwiek badania należy przeprowadzić trzy próby. Przed każdą serią pomiarów 
należy wykonać pomiary kontrolne na stalowym kowadełku kalibracyjnym. Odczyty powinny mieścić się w zakresie 
podanym przez producenta. 
3. TECHNIKA POMIARU LICZBY ODBICIA 

Młotek ustawia się w punkcie pomiaru prostopadle do badanej powierzchni i powoli dociska do niej. Po odbiciu 
uzyskany wynik nazywa się liczbą odbicia (L). Jeśli odczytanie liczby odbicia w położeniu roboczym sprawia 
trudność, można unieruchomić młotek wciskając przycisk. To spowoduje zablokowanie wskaźnika. Po odsunięciu 
młotka od badanej powierzchni przy niewciśniętym przycisku, wynik kasuje się. Przyjęcie pozycji badania innej niż 
pozioma wymaga uwzględnienie poprawek (tab. z prawej). 

4. WYBÓR MIEJSC DO BADAŃ 
Dokonując wyboru miejsca do badania, należy uwzględnić następujące czynniki: wytrzymałość betonu, rodzaj 

powierzchni, rodzaj betonu, wilgotność powierzchni, karbonatyzację (o ile występuje), przemieszczenie betonu 
w wyniku badań, kierunek badania. Każdy z ww. czynników może znacznie zmieniać wyniki badań. 

Badane elementy powinny mieć grubość co najmniej 10 mm i być integralną częścią konstrukcji. Mniejsze 
elementy mogą być badane pod warunkiem ich unieruchomienia. Zaleca się pomijanie obszarów wskazujących 
na niewłaściwe zagęszczenie betonu, łuszczenie, chropowatość, wysoką porowatość, występowanie wody 
na powierzchni betonu. Zaleca się, aby badanie przebiegało w temp. 1035oC. 
5. LICZBA MIEJSC BADANYCH I LICZBA ODCZYTÓW W KAŻDYM MIEJSCU 

Do określenia średniej wytrzymałości betonu na ściskanie w elemencie lub fragmencie konstrukcji 
wykonywanych z jednej partii betonu, liczba miejsc pomiarowych powinna wynosić co najmniej 12. W wyjątkowych 
przypadkach przy seryjnej kontroli można zmniejszyć liczbę miejsc pomiarowych do 6. W każdym miejscu należy 
wykonać co najmniej 9 odczytów liczb odbicia (każdy odczyt w innym punkcie). Odległość między punktami 
pomiarowymi oraz odległość od krawędzi powinna być >2,5 cm. Należy sprawdzić, czy zbadane miejsce nie zostało 
skruszone. Jeśli tak, to wynik należy pominąć. Jeżeli 20% spośród wszystkich odczytów różni się od wartości 
średniej więcej niż o 6 jednostek, cały zestaw odczytów należy odrzucić. 

Liczbę odbicia Li (odczyt na skali), która jest średnią z mininum 9 odczytów, określa się wg wzoru: 
LLL ii     [MPa] 

gdzie: Li – średnia dla danego miejsca liczba odbicia przy osi młotka nachylonej do poziomu pod kątem   
ΔL – poprawka wg tabeli podanej przez producenta. Jeżeli kąt =0 (pozycja pozioma),to ΔL=0 
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