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Executarea lucr\rilor din beton
pe timp c\lduros
Cele mai bune rezultate se ob]in ^n echip\

Executarea lucr\rilor din beton pe timp
c\lduros
Temperatura exterioar\ ridicat\ de peste 30°C poate avea efecte negative
asupra calit\]ii execu]iei lucr\rilor. Din acest motiv trebuie ^ntreprinse
m\suri de diminuare/ eliminare a efectelor negative ale temperaturilor
ridicate ^n toate etapele specifice realiz\rii lucr\rilor din beton, de la
proiectarea compozi]iei pân\ la tratarea betonului dup\ punerea sa ^n oper\.
Aceste m\suri vor avea efecte benefice asupra rezisten]ei si durabilit\]ii
elementelor din beton. Cele mai sensibile elemente la ac]iunea temperaturii
ridicate sunt plan[eele, platformele, ^n general elementele care prezint\
suprafe]e mari necofrate.

Influen]a temperaturilor atmosferice
ridicate asupra betonului proasp\t
Temperaturile ridicate influen]eaz\ de cele mai multe ori ^n sens negativ
caracteristicile betonului:
• accelereaz\ priza betonului
• provoac\ sc\derea rapid\ a lucrabilit\]ii betonului
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• conduc la ob]inerea unor rezisten]e mai mari la vârste mici, ^n schimb la 28
de zile se ob]in rezisten]e mai reduse decât cele ob]inute ^n condi]ii de
^nt\rire la temperaturi obi[nuite (20°C)
• provoac\ cre[terea pericolului fisur\rii betonului datorit\ contrac]iei
plastice care intervine la câteva ore dup\ punerea ^n oper\
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• conduc la cre[terea cantit\]ii
necesare de aditivi antrenori de aer
pentru ob]inerea unui anumit volum
de aer antrenat, fa]\ de cantitatea
necesar\ ^n condi]ii normale de
temperatur\
• provoac\ dificult\]i la transport,
punere ^n oper\ [i compactare
• necesit\ tratarea cât mai rapid\ a
betonului
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M\suri necesare la betonarea pe timp
c\lduros
La preparare
• utilizarea unor cimenturi cu c\ldura de hidratare redus\ (^n cazul ^n care se
betoneaz\ elemente cu grosimi mai mari sau egale cu 0.8 m)
• reducerea pe cât posibil a cantit\]ii de ap\ de amestecare [i ob]inerea
lucrabilit\]ii prin utilizarea aditivilor plastifian]i/superplastifian]i
• utilizarea aditivilor ^ntarzietori de priz\/de men]inere a lucrabilit\]ii
• utilizarea unor substan]e care s\ conduc\ la sc\derea temperaturii
betonului
• evitarea unei amestec\ri prelungite
La transport
• evitarea pe cât posibil a transportului pe distan]e lungi, caz ^n care se vor
utiliza aditivi care men]in lucrabilitatea
• evitarea sta]ion\rilor pe [antier
La punere ^n oper\
• Fundul [i pere]ii cofrajelor (dac\ sunt confec]iona]i din lemn) trebuie
umezi]i astfel ^ncât s\ nu absoarb\ apa din betonul proasp\t (nu uda]i ^n
exces pentru a nu b\lti apa).
• ~ncerca]i s\ pune]i ^n oper\ betonul ^n perioade ale zilei ^n care temperatura
este mai scazut\ [i ^n cazul ^n care nu s-au ^ntreprins m\surile necesare
turn\rii pe timp c\lduros, amâna]i punerea ^n oper\ a betonului ^n afara
orelor de canicul\.

Executarea lucr\rilor din beton pe timp c\lduros
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Protec]ia betonului dup\ turnare
Tratarea betonului trebuie efectuat\ pân\ când betonul atinge cca. 50%
din rezisten]a sa la compresiune la 28 de zile, ^n cazurile ^n care structurile
din beton armat sunt supuse unor condi]ii uzuale de mediu/exploatare (cu
excep]ia claselor de expunere X0 si XC1, când este necesar\ ob]inerea unor
rezisten]e de 30% din rezisten]a la compresiune la 28 de zile [i respectiv a
clasei de expunere XM, când este necesar\ ob]inerea unei rezisten]e de 70%
din rezisten]a la compresiune la 28 de zile). Durata trat\rii se stabile[te ^n
func]ie de evolu]ia rezisten]ei betonului, caracterizat\ prin raportul
fck 2 zile/ fcm 28 zile, de temperatura betonului [i de temperatura exterioar\.
Aspecte specifice trat\rii betonului pe timp c\lduros:
• Orele de dup\ punerea ^n oper\ a betonului sunt deosebit de importante in ceea ce
prive[te fisurarea din contrac]ie.
• Protejarea betonului ^mpotriva pierderii rapide a apei prin evaporare este scopul
principal al trat\rii betonului.
• Tratarea se poate efectua prin udarea betonului sau prin aplicarea unor produse de
tratare. Aceste produse se pulverizeaz\ pe suprafa]a betonului [i formeaz\ dup\
uscare o pelicul\ etan[\ care men]ine apa ^n beton ^n timpul prizei [i ^n primele zile
de ^nt\ririre; produsul trebuie aplicat imediat dup\ turnarea betonului.
• Se mai pot utiliza [i folii din material
plastic sau alte materiale care s\ ^mpiedice
evaporarea apei sau s\
men]in\ betonul umed.
• Elementele verticale pot fi protejate cu
ajutorul unor prelate sau geotextile.

P\strarea probelor prelevate
~n cazul ^n care s-au prelevat probe din beton
^n vederea stabilirii rezisten]ei, probele trebuie
s\ fie men]inute ^n condi]ii corespunz\toare
(cutii izoterme) [i la umbr\ [i transportate la
laboratorul de ^ncerc\ri.
C\ldura excesiv\ diminueaz\ caracteristicile mecanice ale betoanelor
epruvetelor prelevate de pe [antier, ^n cazul ^n care acestea sunt depozitate
f\r\ a fi protejate ^mpotriva soarelui [i vântului.
Executarea lucr\rilor din beton pe timp c\lduros
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