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BETONOWANIE W WARUNKACH ZIMOWYCH 

Poradnik dla wykonawców 

 

Kiedy mówimy o warunkach obniżonych temperatur? 

Za warunki obniżonych temperatur uznaje się takie warunki, w których średnia dobowa 

temperatura jest niższa niż 10 oC. Wyróżnia się trzy zakresy temperatur, które mają różny wpływ na 

twardnienie świeżej mieszanki betonowej.  

1. Zakres pierwszy – średnia dobowa temperatura 0-10 oC, a okresy temperatur poniżej  0 oC nie 

występują. Beton twardnieje i dojrzewa wolniej, ale bez przeszkód i osiąga swoją wytrzymałość 

w odpowiednio późniejszym terminie. 

2. Zakres drugi – średnia dobowa temperatura 0-5 oC, z występującymi możliwymi okresami 

temperatur ujemnych. Beton może zostać trwale uszkodzony lub jego jakość może zostać 

pogorszona. 

3. Zakres trzeci – średnia dobowa temperatura poniżej 0 oC – niezabezpieczony beton może 

zostać trwale uszkodzony lub jego jakość będzie znacznie obniżona. Betonowanie nie powinno 

się odbywać lub beton powinien być specjalnie pielęgnowany. 

Jak kwestia temperatur wygląda w nowym uzupełnieniu krajowym PN-B-06265:2018-10? 

Za warunki zimowe uznaje się już średnie dobowe temperatury o wartościach poniżej 5 oC.  

Gdzie temperaturę średnią dobową obliczamy ze wzoru: Tśr= (T7:00 + T13:00 + 2 x T21:00) / 4 

Jaką temperaturę powinna mieć mieszanka betonowa? 

Wg obowiązującego wydania normy PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność temperatura mieszanki betonowej podczas  wbudowywania nie 

powinna być niższa niż 5  oC. 

Co możemy zrobić, gdy jesteśmy zmuszeni wykonywać prace betoniarskie w warunkach 

zimowych? 

a) Korekta składu świeżej mieszanki betonowej poprzez: 

- zwiększenie zawartości cementu w stosunku do ilości wody zarobowej (obniżenie stosunku w/c), 

by przyspieszyć wiązanie i zwiększyć wytrzymałość docelową betonu, czyli inaczej mówiąc 

zamówienie betonu wyższej klasy, niż zalecana w projekcie, 

- użycie domieszki „przeciwmrozowej”, przyspieszającej wiązanie i twardnienie betonu, 

- podgrzanie wody zarobowej lub/i kruszywa do betonu,  

KOREKTA SKŁADU ŚWIEŻEJ MIESZANKI BETONOWEJ ZAZWYCZAJ WIĄŻE SIĘ Z WYŻSZYMI 

KOSZTAMI I NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z OBOWIĄZKU PIELĘGNACJI 

b) Pielęgnacja betonu już wbudowanego w konstrukcję poprzez: 

- wykorzystanie powłok ochronnych, zabezpieczających beton przed utratą ciepła własnego oraz 

ciepła hydratacji przez zastosowanie np. mat słomianych, brezentu, geowłókniny, płyt 

styropianowych, wełny mineralnej itp. 

- zapewnienie dodatkowego ciepła stosując np. promienniki podczerwieni, elektronagrzew, pompy 

ciepła lub pary wodnej pod tymczasowe tunele/namioty ochronne. 

NIE NALEŻY DOPUŚCIĆ DO MIEJSCOWEGO PRZEGRZANIA BETONU, POWODUJĄCEGO 

JEGO NIERÓWNOMIERNE WIĄZANIE 
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Co to są domieszki „przeciwmrozowe”? 

 W powszechnej świadomości istnieje magiczna domieszka do betonu, która uniemożliwia 

jego zamarznięcie i w konsekwencji po wbudowaniu nic z tym betonem już nie trzeba robić. Jest to 

całkowicie błędne przekonanie. Istniejące na rynku domieszki chemiczne są to najczęściej związki 

soli, powodujące przyśpieszenie procesów hydratacji betonu, czyli jego wiązanie i twardnienie.  

Ma to spowodować, że beton uzyska wytrzymałość rzędu 5-7 MPa. Wartość taka uznawana jest za 

bezpieczną w przypadku zamarznięcia betonu. Niestety jednak głównymi winowajcami w przypadku 

uszkodzeń betonu przez mróz są momenty przechodzenia temperatury przez 0 oC. Zamarzanie i 

rozmarzanie niezwiązanej chemicznie wody w betonie powoduje znaczne naprężenia, a w końcu 

uszkodzenia betonu. Dlatego też beton, niezależnie od tego jak zmodyfikowany, wymaga w takich 

warunkach pogodowych czynności z podpunktu b). 

Gdzie jeszcze warto szukać informacji o pielęgnacji betonu? 

 Polecamy sięgnąć po normę PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu, gdzie 

znajdują się szczegółowe informacje dotyczące układania, zagęszczania i pielęgnacji betonu. Dla 

przykładu podajemy minimalny okres pielęgnacji betonu przedstawiony w formie tabeli: 

 

 

  Opracowała: 
mgr inż. Paulina Harat 
Technolog betonu 


