MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 61, 4, (2009), 233-237

www.ptcer.pl/mccm

Praktyczne zastosowanie normy EN 1402
do oceny jakoci betonów ogniotrwaych
MAGORZATA JOP, DANIEL JARZB, MICHA SUKOWSKI
Zakad Bada Laboratoryjnych Ferrocarbo Sp. z o. o., Kraków
e-mail: d.jarzab@ferrocarbo.pl

Streszczenie
Norma EN 1402 w sposób caociowy ujmuje zagadnienia zwizane z terminologi, klasyﬁkacj, sposobem pobierania próbek do bada
i charakterystyk waciwoci nieformowanych materiaów ogniotrwaych. W prezentowanej pracy przedstawiono omówienie i praktyczne
zastosowanie tej normy do okrelenia waciwoci betonów ogniotrwaych, uwzgldniajc dowiadczenie zdobyte w trakcie jej wdraania
do praktyki laboratoryjnej w ZBL Ferrocarbo.
Sowa kluczowe: materiay ogniotrwae, nieformowane materiay ogniotrwae, systemy klasyﬁkacji, pomiar waciwoci ﬁzycznych,
przygotowanie próbki

PRACTICAL APPLICATION OF EN 1402 FOR QUALITY VALUATION OF REFRACTORY CASTABLES
The European Standard EN 1402 speciﬁes whole issues related to the terms, classiﬁcation, sampling and determination of the properties of unshaped refractory materials. In the presented work, a discussion and practical application of the standard for determination
of the properties of refractory castables were shown, including an experience gained during putting it into the laboratory practice in ZBL
Ferrocarbo.
Keywords: Refractory materials, Unshaped refractories, Classiﬁcation systems, Physical property measurement, Specimen
preparation

Wprowadzenie
Wprowadzona w roku 2004 norma EN 1402 [1-8] jest
pierwszym tego rodzaju kompleksowym zbiorem norm
obejmujcym niemal wszystkie zagadnienia dotyczce
grupy materiaów ogniotrwaych. Zakres zbioru norm EN
1402 dotyczy gównie betonów ogniotrwaych ale równie
innych rodzajów materiaów nieformowanych, zawierajcych
spoiwo. W pierwszej czci okrelono przeznaczenie normy
EN 1402 do bada jakoci, bada odbiorczych oraz oceny
jednorodnoci partii [1], gównie betonów ogniotrwaych oraz
innych rodzajów materiaów nieformowanych, zawierajcych
spoiwo. Arkusz 1402-7 precyzuje metody oceny jakoci
i bada prefabrykatów [7]. W poszczególnych arkuszach
podano metody pobierania prób [2], przygotowania suchej
mieszanki do badania [3], badania reologii masy nawilonej
[4], metody przygotowania próbek, ich dojrzewania, suszenia i wygrzewania [5]. Poszczególne arkusze wskazuj
zastosowanie do bada norm opracowanych do badania
materiaów formowanych, chocia przedmiotem bada s
próbki wycinane z prefabrykowanej ksztatki 64x114x230
lub wycinane jako kostki z belki 64x64x239.
Metody bada opublikowane w normie EN 1402 z 2004
roku odzwierciedlaj ówczesny stan wiedzy i wieloletnie
dowiadczenie w stosowaniu zalece Europejskiej Federacji
Producentów Materiaów Ogniotrwaych (PRE). Norma EN

1402 nie precyzuje metod przygotowania suchych mieszanek
betonowych, co naley uwzgldni przy planowaniu bada
midzyoperacyjnych. Oznaczanie wody zarobowej prowadzi
si przy okrelonym skadzie, a w tym równie zawartoci
upynniaczy oraz innych dodatków chemicznych. Korzystajc z normy EN 1402 mona przeprowadzi badania dla
ustalenia optymalnego dodatku upynniacza przy zaoonym
ukadzie kruszywa, spoiwa i zaoonej zawartoci wody.
Celem pracy jest omówienie normy EN 1402 w kontekcie
jej wdraania do praktyki laboratoryjnej w ZBL Ferrocarbo,
poparte przykadem praktycznego zastosowania tej normy
do oceny waciwoci betonu ogniotrwaego BNC.

Klasyﬁkacja wyrobów nieformowanych
Podstawowymi kryteriami klasyﬁkacji betonów ogniotrwaych s: rodzaj zastosowanych surowców, uziarnienie
i sposób aplikacji [1]. Betony ogniotrwae zdeﬁniowano jako
mieszanki ziarniste zoone z kruszywa oraz spoiwa, którym
najczciej jest ogniotrway cement glinowy. Betony ogniotrwae s przeznaczone do stosowania po dodaniu wody.
Klasyﬁkacja betonów ogniotrwaych opiera si na zawartoci
cementu wyraonej jako zawarto CaO w skadzie tlenkowym materiau. Intencj autorów normy byo okrelenie zawartoci zwizków wapnia o waciwociach hydraulicznych
i nie powinno si sumowa zawartoci CaO wystpujcego
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w skadnikach nieaktywnych podczas procesu wizania.
Ze wzgldu na udzia i rodzaj spoiwa wprowadzono podzia
na betony zwyke, betony z upynniaczem oraz betony
o wizaniu chemicznym. Betony z upynniaczem podzielono
w zalenoci od zawartoci CaO na redniocementowe,
niskocementowe oraz bezcementowe
Wedug metody ukadania i przeznaczenia materiaów
nieformowanych, objtych omawian norm, wyrónia si
masy do natryskiwania, do ubijania oraz zaprawy do spoinowania zawierajce spoiwo i zarabiane ciecz. Stosuje si
równie mieszanki przeznaczone do ubijania i rydlowania
zawierajce spoiwa organiczne i/lub nieorganiczne, które s
ubijane w szablonie, a nastpnie wygrzewane dla uzyskania
reakcji spoiwa.
Inne kryterium klasyﬁkacji wie si z wynikami oznaczenia skurczu przeprowadzonego w rónych temperaturach.
Dla betonów zwartych przyjto temperatur klasyﬁkacji
znajdujc si w zakresie 1200-1700oC, i powyej w przypadku próbek w postaci belek, dla których oznaczono skurcz
nie mniejszy ni 1,5%. Dla betonów izolacyjnych przyjto
odpowiednio warto temperatury mieszczc si w zakresie 900–1700oC i powyej, dla której stwierdzono skurcz
wynoszcy poniej 2%.
Materiay nieformowane mog by dostarczane w postaci
dwóch skadników mieszanych bezporednio przed zabudow, tak jak w przypadku mas do natryskiwania (torkretowania). Szczególnym rodzajem produktów nieformowanych
s masy plastyczne, takie jak np. masa do zatykania otworu
spustowego wielkiego pieca lub masa do uszczelniania pod
konierzem kadzi metalurgicznej. Po wygrzaniu w atmosferze
redukujcej gównym spoiwem takich mas jest wgiel.
W klasyﬁkacji uwzgldnia si gówny skadnik kruszywa,
np. betony glinokrzemianowe, zasadowe. Betony specjalne,
to mieszaniny zawierajce w swoim skadzie takie skadniki
jak SiC i graﬁt, które wymagaj szczególnych warunków
wygrzewania, w zasypce z koksu, do 1000oC.
Dla celów projektowych, np. przy wykonywaniu dylatacji
wyoenia monolitycznego, wymagana jest warto skurczu
oraz rozszerzalnoci cieplnej w temperaturze pracy wyoenia ogniotrwaego. Ciar objtociowy materiau po zaformowaniu jest istotny przy doborze rozmieszczenia kotew.
Producent powinien równie podawa zapotrzebowanie
betonu na jednostk objtoci lub powierzchni obmurza.
Oznakowanie betonu ogniotrwaego, jako produktu
handlowego, powinno zawiera informacje o sposobie zabudowy, gównym skadniku kruszywa oraz iloci cementu,
a take klas betonu, np. KLASA 1600oC; dlatego bardzo
istotne jest, aby okrela parametry tych produktów z moliwie du powtarzalnoci.

Przygotowanie próbek do bada
Norma EN 1402 traktuje odpowiednio pobrany materia,
gotowy do zastosowania, jako próbk przeznaczon do bada [2]. W badaniach rozwojowych, oraz dla oceny jakoci
partii cementu lub doboru iloci upynniacza dla nowego
zestawu surowców, konieczne jest wstpne ujednorodnienie
mieszanki aby uzyska waciwoci odpowiadajce stanowi
przygotowania betonu w warunkach przemysowych. W tym
celu w ZBL Ferrocarbo zastosowano procedur wstpnego
mieszania drobnych frakcji kruszywa (do 0,5 mm) i spoiwa z
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upynniaczem w bbnie przez okres 30 min. Nastpnie masa
bya mieszana w mieszadle opatkowym przez okres 10 min.
Taka metoda odpowiada przygotowaniu masy w mieszadle
intensywnym z rotorem. Optymalny czas mieszania powinien
by tak dobrany, aeby kontynuacja mieszania nie wpywaa
na zmian zapotrzebowania na wod zarobow wytrzymao betonu.

Badanie rozpywu i dobór iloci wody
zarobowej
W arkuszu 1402-2 zawarto zalecenie wskazujce, e próbki
powinien pobiera dowiadczony pracownik [2]. Zalecenie
takie naley rozcign na cay proces przygotowania próbek.
Podczas wdraania omawianej normy do praktyki laboratoryjnej stwierdzono, e w zakresie przygotowania próbek norma
pozostawia moliwo doboru odpowiedniego sposobu przygotowania próbek dla uzyskania wysokiej klasy powtarzalnoci
i wysokich wartoci wyników bada. Dla kontroli przygotowania
próbki zastosowano dodatkowe, nie ujte w normie, metody
oceny jakoci przygotowanych próbek, takie jak: ocena rozkadu
wielkoci ziaren kruszywa na przekroju poprzecznym próbki
betonu oraz kontrol prdkoci przejcia fali ultrad wikowej
wzdu próbki w rónych jej miejscach. Badania takie pozwalaj
na dobranie najkrótszego czasu wibrowania w zakresie do
5 min wg Tabeli 2 arkusza 1402-5 normy [5].
Oznaczenie iloci wody zarobowej w przypadku gotowych
betonów suy kontroli zalece producenta podawanych
w instrukcji stosowania. Badanie rozpywu pozwala take na
skontrolowanie stabilnoci materiau zawierajcego cement
podczas przechowywania, szybk kontrol powtarzalnoci
waciwoci partii cementu, jak równie jest konieczne do
prawidowego dobrania iloci wody do przygotowywania próbek do dalszych bada. W wyniku dowiadcze przeprowadzonych w ZBL Ferrocarbo przyjto procedur oceny czasu
urabialnoci polegajc na dzieleniu przygotowanej mieszanki na 4 czci, zabezpieczaniu ich przed wysychaniem oraz
umieszczaniu kadej czci w stoku rozpywowym w celu
wykonania pomiaru po czasie 5, 10, 15 i 30 minut, liczc od
momentu dodania wody zarobowej. Skrócenie czasu urabialnoci otwartego betonu moe wiadczy o nieprawidowym
przechowywaniu cementu lub suchej mieszanki.
Obserwacje przemieszczania si i rozmieszczenia ziaren
kruszywa na powierzchni rozpywajcego si stoka pozwalaj na rozpoznanie potencjalnej segregacji ziaren kruszywa
podczas formowania belek. Jeeli zjawisko segregacji widoczne jest ju podczas rozpywu, mona si go spodziewa
równie podczas wibrowania. Segregacja ziaren wynika
ze zbyt maej lepkoci osnowy betonu i zwykle z nadmiaru
wody zarobowej. Jeeli waciwoci reologiczne mieszanki
betonowej zmieniaj si radykalnie ze zmian iloci wody,
taki materia wykazuje ma tolerancje na niedokadnoci
dozowania wody, i jego stosowanie do wykonywania wyoe monolitycznych bdzie utrudnione. Przez odpowiedni
dobór ukadu opó niaczy i przyspieszaczy wizania cementu
mona skróci czas pozostawania prefabrykatu w formie
zwikszajc moliwo jej efektywniejszego (czstszego)
wykorzystania. Ocena czasu koniecznego do rozformowania jest zalena od ksztatu formy. Dla prostych ksztatów,
badania wytrzymaoci na ciskanie próbek mona wykona
zaraz po rozformowaniu.

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NORMY EN 1402 DO OCENY JAKO

Przygotowanie próbek do bada ﬁzycznych
Prawidowe przygotowanie belek o rozmiarach 230x64x64
mm w wielu przypadkach wymaga indywidualnego dobrania
odpowiedniego czasu mieszania z wod. Po dodaniu wody
nastpuje rozpuszczanie si upynniaczy i równomierne
rozprowadzanie wody w caej masie. Pocztkowo mieszanka
jest zwykle lu nym granulatem, który stopniowo si zagszcza i moe utworzy jednolit mas lub pozostawa nadal
granulatem, z czasem uzyskujcym zdolno rozpywu pod
wpywem wibracji. Jeeli granulat jest wizualnie jednorodny, i wszystkie ziarna kruszywa s dobrze pokryte warstw
drobnej frakcji, mieszanie mona przerwa i wykona prób
zaformowania belki. Zbyt dugie mieszanie betonu moe
prowadzi do nadmiernego napowietrzenia lub przegrzania
masy, wywoujcego odparowanie wody.
Dla zachowania powtarzalnoci wyników konieczne
jest zachowanie zalecanej temperatury otoczenia podczas
przygotowania mieszanki i dojrzewania. Po rozformowaniu
najbardziej stabilne i powtarzalne warunki dojrzewania daje
umieszczenie próbek w szaﬁe klimatyzacyjnej z kontrolowan wilgotnoci.
Do oznaczenia odpornoci na cieranie, kontrola jednorodnoci i spoistoci próbki (o wymiarach 114x114x64 mm),
poprzez pomiar prdkoci propagacji fali ultrad wikowej
w poszczególnych obszarach próbki, równolegle do kierunku
formowania, zalecana jest w normie ASTM C-704 [9], która
bya wzorem dla opracowania normy EN 993-20 [10]. T
metod zastosowano równie w przypadku próbek w postaci
belek przeznaczonych do dalszych bada.
W przypadku materiaów nieformowanych zawierajcych
wgiel konieczne jest wstpne wypalanie próbek w zasypce
z koksu przez 5 h, zgodnie z norm EN 993-3 [11], z zachowaniem szybkoci wygrzewania wedug EN 1402 [5]
i zastosowaniem chodzenia wraz z piecem.

Badania mechaniczne
Dla ujednolicenia metod badawczych w skali ogólnowiatowej przyjto takie ksztaty próbek, które daj moliwo
scharakteryzowania materiau badanego zawierajcego
ziarna kruszywa o rozmiarach powyej 5 mm, co jest obecnie typowe dla betonów niskocementowych. Jak wynika
z dowiadcze uzyskanych przy wdraaniu metod bada
betonów konstrukcyjnych w budownictwie, bok przekroju
belki powinien by co najmniej 10 razy wikszy ni rozmiar najwikszego ziarna. Tak wic przyjto nastpujce
rozmiary próbek: A - 230x114x64 mm, B - 230x54x64 mm
i C - 230x64x64 mm. W typowym badaniu wizania cementu
portlandzkiego stosuje si formy trójdzielne, które pozwalaj
na oszacowanie rozrzutu wyników. Aby zastosowa form
trójdzielna konieczne jest operowanie mieszank o masie
10 kg. Ze wzgldów praktycznych przyjto, e do przygotowania zarówno prób laboratoryjnych, jak i kontroli jakoci
mieszanek przemysowych stosowane bd trzy oddzielne
formy wykonane z metalu lub twardego tworzywa sztucznego, w których mona jednoczenie wykona trzy próbki.
Dokadno wymiarów wymagana przez EN 1402 wynosi
± 0,5 mm. Konieczne jest ograniczenie zbienoci cian górnych i dolnych w zakresie ± 0,3 mm, co wymaga niezwykle
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dokadnego wypoziomowania stou wibracyjnego, jak równie
zachowania duej dokadnoci równolegoci cian pionowych w zakresie ±0,2 mm, w przypadku próbek do ciskania
w ksztacie kostek wycinanych z belek po dwie.
Rozrzut wyników wytrzymaoci na ciskanie i zginanie
wpywa na wymagan przez norm ilo pobieranych do
bada prób wg Tabeli 2 normy PN EN 1402-2 [2]. Uzyskanie
odchylenia standardowego, wyraonego w procentach wartoci zmierzonej, wynoszcego poniej 5% dla typowych betonów ogniotrwaych jest niezwykle trudne, a poziom rozrzutu
wyników jest zwykle nieznany przed wykonaniem oznacze.
Dlatego przyjto dla celów procedury badawczej, e naley
wykonywa oznaczenie wytrzymaoci na ciskanie na podstawie wyników z 4. belek, to jest 8. wyników ciskania, tak
jak dla trzeciej klasy odchyle waciwoci.
Do oznaczenia wytrzymaoci na zginanie stosuje
si metod zgodn z norm EN 993-9 [12] przy rozstawie podpór 180 mm oraz szybkoci wzrostu obcienia
wynoszcej 0,15±0,015 MPa/s w przypadku wyrobów
zwartych i 0,05±0,005 MPa/s dla wyrobów izolacyjnych.
Podczas oznaczenia wytrzymaoci na ciskanie w temperaturze otoczenia prdko narastania obcienia wynosia
1±0,1 MPa/s. W Zakadzie Bada Laboratoryjnych Ferrocarbo warunki badania zgodne z EN 1402-6 [6] zapewniono
przez zastosowanie prasy hydraulicznej ﬁrmy TECNOTEST
z elektronicznym sterowaniem prdkoci narastania siy. Prawidowe przygotowanie próbki do oznaczania wytrzymaoci
na zginanie potwierdza powtarzalno wyniku wytrzymaoci
na ciskanie poówek otrzymanych z jednej próbki.
Prawidowo przygotowane próbki posiadaj jednorodn
mikrostruktur na caym przeomie, a przebieg powierzchni
pkania jest prostopady do powierzchni górnej i dolnej belki.
Jeeli zaobserwowano ukony przebieg pkania, zwykle
w takich próbkach widoczna te bya segregacja ziaren
kruszywa i zanione wyniki mierzonych waciwoci mechanicznych. Szczególnie podatne na tego rodzaju zaburzenia
s betony korundowe, w których grube kruszywo ma skonno do opadania podczas wibrowania. Odpowiednia zmiana
skadu ziarnowego zapewniajca zmniejszenie iloci ziaren,
które wystpuj w namiarze w dolnej czci próbki na rzecz
ziaren, które nie maj tendencji do opadania z górnej czci
próbki, pozwoliaby na zredukowanie sedymentacji.

Badania nieniszczce
Do oceny jakoci prefabrykatów metodami nieniszczcymi, zgodnie z pkt. 7.2 EN 1402-7 [7], zalecany jest
aparat ultrad wikowy do pomiaru prdkoci fali podunej
o czstotliwoci 40-100 KHz. W ZBL Ferrocarbo stosowana
jest obecnie procedura badania ultrad wikami za pomoc
przenonego testera ultrad wikowego CT-1, oparta na normie PN-EN 12504-4 [13].
Metod t mona okreli wystpowanie gradientu
skadu ziarnowego spowodowanego segregacj, zmiany
waciwoci podczas wygrzewania oraz mona kontrolowa
powtarzalno jakoci przygotowanych próbek. Stosowano j
równie do kontroli procesu wizania cementu glinowego.
Przeprowadzono badania porównawcze próbek wykazujcych róny stopie segregacji ziaren kruszywa, w wyniku
których ustalono, e jeeli rónica pomidzy prdkoci fali
ultrad wikowej w czci centralnej i czciach zewntrz-
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Tabela 1. Prdkoci podune fali ultradwikowe badanych betonów [m/s].
Table 1. Ultrasonic longitudinal wave velocity of the studied castables [m/s].
Porównanie dla górnej i dolnej czci próbek betonu BNC
Po wygrzaniu w 800oC

Po wysuszeniu 110oC

Numer pomiaru
góra

dó

góra

dó

1

5704

6023

6310

5548

2

5704

6080

6302

5844

3

6089

6147

5639

5688

4

5803

5818

6165

5723

5825

6017

6104

5701

128

142

317

122

rednia
Odchylenie standardowe

Wpyw dodatku wody na sedymentacj ziaren kruszywa
Numer pomiaru

Woda zarobowa
6,8%

6,2%

6,0%

1

6437

6427

6467

2

5852

6420

6466

3

5747

6299

6470

4

6055

6187

6374

6023

6333

6444

304

114

47

rednia
Odchylenie standardowe

nych przekracza 10% to zjawisko segregacji odbija si negatywnie na wytrzymaoci na zginanie i ciskanie betonów.
Jest to zgodne z przyjt zasad, e odchylenia prdkoci
wynoszce do 5% wynikaj ze zwyczajnych ﬂuktuacji cech
materiau, do 10% oznaczaj wystpowanie niejednorodnoci, natomiast powyej 15% wiadcz o defekcie wewntrznym w postaci pknicia lub rzadzizny o zwikszonej
porowatoci. Po wygrzaniu próbek, w niektórych wypadkach,
nastpia diametralna zmiana prdkoci ultrad wikowej
w dolnej i górnej czci belek. Po dehydratacji hydratów
cementu glinowego wystpujcego w nadmiarze w górnej
czci, materia lokalnie ma wiksz porowato i obnion
wytrzymao (Tabela 1). W praktyce moe to prowadzi do
zmniejszenia odpornoci na cieranie i korozj.
W przypadku materiaów nieformowanych zawierajcych
wgiel konieczne jest wstpne wypalanie próbek w zasypce
z koksu zgodnie z norm EN 993-3 [11] przez 5 h z zachowaniem szybkoci wygrzewania wedug Tabeli 6 w EN 1402
[5] i stosujc schadzanie wraz z piecem. Materiay zawierajce SiC i wgiel lub tylko SiC, przeznaczone do urzdze
metalurgicznych, s coraz powszechniej stosowane, dlatego
prawidowe przygotowanie próbek wymaga warunków redukcyjnych. Natomiast betony z SiC przeznaczone do zabudowy
w atmosferze utleniajcej lub przy zawartoci tlenu zredukowanej do 8%, tak jak w spalarniach odpadów, powinny by
wygrzewane w kontrolowanych warunkach.
Jeeli za pomoc metod nieniszczcych uzyskuje si
prdkoci fali zblione do wartoci uzyskiwanych w przypadku prefabrykatów przemysowych przy tej samej gstoci
pozornej mona przyj, e badania laboratoryjne rzetelnie
oddaj waciwoci testowanych próbek.

236

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 61, 4, (2009)

Obserwacje mikrostruktury
Wystpowanie segregacji ziaren kruszywa przy zbyt
dugim prowadzeniu zagszczania mona równie oceni
za pomoc analizy obrazu skanowanych przekrojów próbek,
przecinanych i szlifowanych wzdu oraz równolegle do kierunku prasowania. Rozrónienie osnowy od ziaren kruszywa
uzyskano za pomoc selektywnego barwienia osnowy. Po
obróbce obrazu za pomoc programu ImageJ 1.42n, który
wyodrbni obiekty o zamknitych obwodach, zmierzy ich
powierzchnie i wygenerowa zestawienie iloci i cznej
powierzchni ziaren w zaoonych przedziaach, zestawiono
uzyskane dane i przedstawiono je za pomoc wykresów
porównujcych zrónicowanie skumulowanej iloci ziaren
w poszczególnych zakresach (Rys. 1).
Z porównania danych uzyskanych z rónych próbek mona stwierdzi, e ju wizualna ocena pozwala na rozpoznanie
próbki zbyt dugo wibrowanej lub z przekroczon optymalna
iloci wody zarobowej. Rozpoznanie wizualne potwierdza
kontrola ultrad wikowa. Zrónicowanie skadu ziarnowego
o wartoci powyej 10% znajduje odzwierciedlenie w obnieniu wyników badania wytrzymaoci oraz pojawieniu si
ukonego sposobu pkania próbki.
Na podstawie obserwacji powierzchni przeomów
próbek mona oceni wytrzymao warstwy kontaktowej
ziaren kruszywa i spoiwa. Ilociowa ocena chropowatoci
i rozwinicia powierzchni przeomu moe by przydatna do
oszacowania odpornoci na kruche pkanie w temperaturze
stosowania.

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NORMY EN 1402 DO OCENY JAKO

CI BETONÓW OGNIOTRWA YCH

Rys. 1. Zeskanowane przekroje próbki betonu BNC17 wraz z rozkadami wielkoci ziaren kruszywa.
Fig. 1. Cross sections scanned from the sample of castable BNC17 and aggregate size distributions.

Podsumowanie

[5]

Zastosowanie normy EN 1402 pozwala na zobiektywizowan ocen jakoci betonów ogniotrwaych. W ZBL
Ferrocarbo stosuje si procedury umoliwiajce porównywanie wyników uzyskanych na próbkach laboratoryjnych ze
stanem uzyskiwanym w warunkach przemysowych, które
gwarantuj wysok powtarzalno mierzonych wartoci
waciwoci ﬁzycznych charakteryzujcych nieformowane
materiay ogniotrwae.

[6]
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