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Producerea [i punerea ^n oper\
a betonului pe timp friguros
Cele mai bune rezultate se ob]in ^n echip\

Considerente generale
Lucr\rile de producere [i punere ^n oper\ a betonului sunt influen]ate
negativ de factorii climatici specifici timpului friguros (temperatura aerului
exterior sub +5°C, vânturi puternice, ninsori abundente, fenomene alternative
de ^nghe]-dezghe]).
De aceea, pentru executarea acestor lucr\ri [i ^ndeplinirea cerin]elor de
calitate a construc]iilor, trebuie s\ se asigure m\suri specifice [i tehnologii
speciale pe ^ntreaga perioad\ de producere, punere ^n oper\ [i tratare a
betonului.
C16:1984 este normativul românesc ^n vigoare care include cerin]ele de
proiectare [i executare privind asigurarea calit\]ii lucr\rilor de construc]ii [i
instala]ii pe timp friguros (^n care temperatura aerului este inferioar\ valorii
de +5°C [i nu are tendin]a de urcare).
Not\:
• Temperatura aerului exterior este m\surat\ la umbr\, la 2,00 metri
^n\l]ime de la sol [i la distan]a minim\ de 5,00 metri de orice construc]ie.
• Condi]iile organizatorice [i tehnologice pentru executarea lucr\rilor de
construc]ii - montaj ^n perioada de timp friguros se stabilesc ^nc\ de la
^nceputul lucr\rii [i se detaliaz\ ^ntr-un „Proiect anual de organizare a
activita]ii pe timp friguros”.

Ac]iunea temperaturilor sc\zute asupra
propriet\]ilor betonului proasp\t [i a
betonului de vârste mici
~n mod obi[nuit, ob]inerea rezisten]ei/clasei betonului la 28 de zile se
bazeaz\ pe ipoteza unei trat\ri umede continue a betonului la o temperatur\
de circa +20°C.
Temperaturile mai sc\zute necesit\ prelungirea timpului de tratare deoarece
viteza de ^nt\rire a betonului (evolu]ia rezisten]ei) este dependent\ de
temperatura exterioar\.
De exemplu, un beton obi[nuit men]inut la o temperatur\ de +20°C atinge la
2 zile o rezisten]\ de 15 MPa (N/mm2), iar la o temperatur\ de +5°C se atinge
o rezisten]\ de 2 MPa (N/mm2).
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Timpul de priz\ pentru un beton uzual este de cca 2h 30min - 3h la o
temperatur\ exterioar\ de +20°C, respectiv de cca 10 ore la o temperatur\
exterioar\ de +5°C.

Ac]iunea temperaturilor atmosferice sc\zute
[i a vitezei vântului asupra propriet\]ilor
fizico-mecanice ale betonului ^n curs de priz\
Temperaturi atmosferice sc\zute
a. La temperaturi ^ntre +5°C - 0°C (pentru betoanele f\r\ aditivi
superplastifian]i/accelerator de priz\), reac]iile de hidratare ale cimentului
se desf\[oar\ foarte lent, fapt care are implica]ii negative directe asupra
dezvolt\rii rezisten]elor mecanice ale betonului.
b. La temperaturi sub 0°C (pentru betoanele preparate f\r\ aditivi anti-^nghe]
[i f\r\ o protec]ie corespunz\toare dup\ turnare), reac]iile de hidratare
^nceteaz\ [i apare [i fenomenul de ^nghe] al apei (cre[tere ^n volum) fapt ce
conduce la:
• presiuni ^n interiorul structurii betonului
• apari]ia unor fisuri interne ^n momentul dezghe]\rii
• deteriorarea betonului prin reducerea leg\turilor dintre materialele
constituente [i apari]ia golurilor formate prin topirea peliculelor de ghea]\
din jurul agregatelor.
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Viteza vântului
O vitez\ mare a vântului conduce la:
• accelerarea procesului de schimb de c\ldur\ ^ntre elementul turnat [i
mediul ambiant (cu accelerarea evapor\rii apei)
• pierderea c\ldurii generate de hidratarea cimentului.

Efectele negative principale ale temperaturilor atmosferice sc\zute [i vitezei
vântului asupra propriet\]ilor fizico-mecanice ale betonului ^n curs de priz\ [i
^nt\rire:
• ^ncetinirea proceselor de priz\ [i ^nt\rire a betonului
• distrugerea structurii interne a betonului.
Aceste efecte conduc la reducerea ireversibil\ a performan]elor betonului ^n
ceea ce prive[te rezisten]a [i durabilitatea.
Aceste fenomene sunt luate ^n considerare ^n reglement\ri tehnice
specifice (C16:1984) [i ^n alte reglement\ri pentru producerea betonului
sau executarea structurilor din beton (ex: CP 012-1:2007) prin prevederi
particulare.

M\suri necesare pentru betonarea pe timp
friguros
La sta]iile de betoane
• depozitarea agregatelor pe teren uscat, ^n depozite speciale, incinte ^nchise,
pentru a se evita umezirea [i ulterior ^nghe]area lor
• existen]a instala]iilor de ^nc\lzire tehnologic\ a materialelor : ex. ^nc\lzirea
agregatelor (+6°C - +25°C) [i a apei de amestecare (+20°C - +70°C)
• existen]a echipamentelor pentru ^nregistrarea datelor meteorologice
(termohigrograf, pluviometru, anemometru) precum [i a temperaturii
materialelor ce intr\ ^n componen]a betonului: agregate, ap\, aditivi
(termometre).
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Not\:
• nu este indicat\ utilizarea agregatelor poroase, care sunt gelive
• temperatura agregatelor trebuie s\ fie de minim +5°C
• dac\ temperatura betonului proasp\t se regleaz\ prin ^nc\lzirea
constituen]ilor, pentru evaluarea temperaturii betonului proasp\t se poate
utiliza urm\toarea formul\:
Tbp = 0,7Tag+ 0,2Tapa+ 0,1Tc
^n care:
Tbp - temperatura betonului proasp\t
Tag - temperatura agregatelor
Tapa - temperatura apei
Tc - temperatura cimentului
~n timpul prepar\rii betonului
• adoptarea unei cantit\]i reduse de ap\ de amestecare ^n masa de beton
• utilizarea de aditivi superplastifian]i, acceleratori de priz\ [i ^nt\rire sau
anti-^nghe]
• malaxarea ^n prealabil a agregatelor cu ap\, apoi a amestecului cu cimentul
• prelungirea duratei de malaxare a materialelor cu 50% - 100% fa]\ de
durata de amestecare ^n condi]ii normale.
Not\:
• nu se admite ca dezghe]area agregatelor s\ se fac\ numai ^n malaxor prin
amestecarea cu ap\ cald\.
La transportul betonului
• folosirea de mijloace de transport rapide [i, dup\ caz, bine izolate termic
• evitarea distan]elor mari de transport, a sta]ion\rilor pe traseu [i a
transbord\rii betonului
• verificarea [i cur\]area mijlocului de transport utilizat, de ghea]\ [i de
resturile de beton ^nghe]at, folosind de preferin]\ un jet de ap\ cald\
• protejarea benelor ^n perioada de a[teptare (acoperirea cu folii de
polietilen\ sau prelate)
• reducerea la minimum a timpului de a[teptare ^n bene.
La punerea ^n oper\
• temperatura betonului proasp\t nu trebuie s\ fie mai mic\ de +5°C în
momentul livr\rii
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• dac\ temperatura aerului este situat\ între +5°C [i -3°C, temperatura
betonului nu trebuie s\ fie mai mic\ de +5°C. Dac\ dozajul de ciment este
mai mic de 240 kg/m3 sau dac\ se folose[te ciment cu c\ldura de hidratare
redus\, temperatura betonului trebuie s\ fie mai mare de +10°C la locul de
punere în oper\.
• la temperaturi ale aerului mai mici de -3°C,
temperatura betonului trebuie s\ fie mai
mare de +10°C
• este obligatorie compactarea tuturor
betoanelor turnate pe timp friguros prin
vibrare mecanic\.
Not\:
• betonul nu se va pune ^n oper\ ^n cazul ^n care exist\ p\r]i ale cofrajelor
^nghe]ate sau acoperite cu z\pad\
• nu se recomand\ punerea în oper\ a betonului la temperaturi ale aerului
situate sub -10°C
• ^n cazul elementelor masive, dac\ exist\ pericol de ^nghe], ^nceperea
beton\rii unui strat se va face numai la temperaturi ale aerului exterior mai
mari de +5°C.
Dup\ punerea ^n oper\
Protejarea betonului trebuie s\ se realizeze imediat dup\ punerea lui ^n
oper\.
Temperatura betonului nu trebuie s\
coboare sub temperatura de ^nghe] (0°C sau
temperatura specificat\ ^n proiectul anual de
organizare a lucr\rii pe timp friguros ^n
func]ie de aditivii utiliza]i) ^nainte de a atinge
un nivel de ^nt\rire corespunz\tor unei
rezisten]e minime de cca 5 MPa.
Verificarea nivelului de ^nt\rire se face prin ^ncercarea epruvetelor p\strate ^n
acelea[i condi]ii ca [i elementul turnat.
Not\:
• poate ap\rea o diferen]\ ^ntre rezultatele ob]inute [i rezisten]a real\ a
betonului din element, ^n special datorit\ evolu]iei diferite a c\ldurii ^n
beton.
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Tratarea betonului se realizeaz\ prin urm\toarele mijloace :
• utilizarea unor saltele termoizolatoare acoperite ^ntotdeauna cu folii de
polietilen\ sau prelate impermeabile pentru etan[eizarea izola]iei termice
• ^nc\lzirea artificial\ a betonului ^n curs de priz\ prin metoda cu electrozi,
metoda conductiv\ sau ^n cofraje termoactive
• urm\rirea temperaturilor betonului, m\surate ^n p\r]ile cele mai expuse
r\cirii, cu o frecven]\ de minim 2-3 citiri in 24 h.
Not\:
• dac\ ^n timpul ^nt\ririi betonului temperatura se situeaz\ sub +5°C, atunci
se recomand\ ca durata minim\ de decofrare s\ se prelungeasc\ cu
aproximativ durata ^nghe]ului
• ^nainte de decofrare este necesar\ verificarea rezisten]ei atinse (conform
reglement\rilor ^n vigoare pentru executarea structurilor din beton*).
M\suri cu caracter general privind prepararea [i punerea ^n oper\ a betonului
prev\zute ^n C16:1984, CP 012-1:2007
Prevederi

Regimul de temperatur\

-3°C< Text<+5°C

• este recomandat\ utilizarea cimenturilor cu c\ldur\ de
hidratare ridicat\ (ex. CEM II A-S 32.5R, CEM II A-LL 42.5R,
CEM I 52.5 N sau R etc)
• adoptarea unei re]ete a betonului cu o cantitate redus\ de ap\
• este indicat\ utilizarea aditivilor reduc\tori de ap\, acceleratori
de priz\ [i anti-^nghe]
• prelungirea duratei de malaxare cu 50…100% fa]\ de
amestecarea ^n condi]ii normale
• temperatura betonului la punerea ^n oper\ trebuie s\ fie mai
mare de +5°C
• la dozaj de ciment mai mic de 240 kg/m3 temperatura
betonului trebuie s\ fie mai mare de +10°C
• este obligatorie compactarea prin vibrare mecanic\
• tratarea betonului se va face imediat dup\ turnarea betonului
prin metoda conserv\rii c\ldurii sau prin ^nc\lzirea artificial\
a betonului

-10°C< Text<-3°C

Acelea[i m\suri ca ^n cazul precedent [i suplimentar:
• ^nc\lzirea apei de amestecare
• utilizarea de cofraje izolante
Temperatura betonului la punerea ^n oper\ trebuie s\ fie
minimum +10°C.

Text<-10°C

Nu se recomand\ betonarea.

*similar NE012:1999 aflat ^n revizuire
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