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BETONOWANIE W WARUNKACH PODWYŻSZONYCH 

TEMPERATUR 

Poradnik dla wykonawców 

 

Kiedy mówimy o warunkach podwyższonych temperatur? 

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

temperatura przekracza 25 oC. Przy czym, gdy mówimy o temperaturze średniej dobowej, mamy na 

myśli temperaturę obliczoną ze wzoru Tśr= (T7:00 + T13:00 + 2 x T21:00) / 4, który możemy 

znaleźć w nowym uzupełnieniu krajowym PN-B-06265:2018-10. 

Jaką temperaturę powinna mieć mieszanka betonowa? 

Obowiązujące wydanie normy PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność nie podaje maksymalnej dopuszczalnej temperatury mieszanki betonowej w 

czasie dostawy. Ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że temperaturę mieszanki należy ustalić 

między producentem a zamawiającym, podając dopuszczalne tolerancje. Może dawać to złudne 

poczucie bezpieczeństwa, że podwyższona temperatura nie ma znaczącego wpływu na właściwości 

betonu. 

Jaki wpływ na mieszankę i stwardniały beton ma betonowanie w warunkach podwyższonych 

temperatur? 

Przede wszystkim należy tutaj zaznaczyć, że poza samą temperaturą powietrza należy brać 

pod uwagę również następujące czynniki, takie jak: 

 Wilgotność względna powietrza, 

 Nasłonecznienie, 

 Prędkość wiatru. 

Dlatego warto przy planowaniu betonowań posiłkować się dokładną prognozą pogody. 

Polecamy korzystać np. meteogramów dla dokładnych lokalizacji, dostępnych na stornie: 

www.meteo.pl 

Powodem, dla którego zwracamy w ogóle na te wszystkie czynniki uwagę, jest 

odparowywanie wody zarobowej z mieszanki betonowej. Taki niekontrolowany ubytek wody z 

powierzchni ułożonego, a niezabezpieczonego betonu może mieć następujące negatywne skutki: 

 Większy skurcz plastyczny i powstawanie rys, 

 Brak odpowiedniej ilości wody, potrzebnej do hydratacji cementu powoduje, że cierpi na tym 

znacząco warstwa powierzchniowa betonu. Możemy zaobserwować brak wytrzymałości na 

ścieranie – beton się łuszczy, kruszy i jak to się mów „można go zamiatać”, 

 Parująca woda pozostawia po sobie pory i kanaliki, przez co beton staje się bardziej 

porowaty i nasiąkliwy. W późniejszym okresie może mieć to bardzo szkodliwe skutki dla 

całej konstrukcji, gdyż beton otulający zbrojenie przestaje pełnić swoją ochronną funkcję i 

zbrojenie zaczyna korodować. 

Wszystkie wyżej wymienione skutki kumulują się ostatecznie powodując utratę wytrzymałości, 

trwałości i mrozoodporności betonu i w konsekwencji całej konstrukcji. 

  

http://www.meteo.pl/
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Poniżej przedstawiamy wykres zależności temperatury powietrza, wilgotności względnej 

powietrza, temperatury powierzchni betonu, prędkości wiatru i tempa parowania wody z 

powierzchni. Jest ona pomocna przy ustaleniu, czy wykonawca jest obowiązany podjąć 

natychmiastową pielęgnację wilgotnościową. Jako poziom zmuszający nas do podjęcia pielęgnacji 

należy przyjąć już wartość parowania wody równą 0,5-1,0 kg /m2godz.  

Jako przykład na wykresie zaznaczono wartość parowania wody w temperaturze 30 °C, przy 

wilgotności względnej równej 30%, powierzchni betonu o temperaturze 35 °C i prędkościach wiatru 

35 km/h, 20 km/h i 0 km/h, co daje nam odpowiednio: ~3,2!!!; 1,9 i 0,3 kg/m2godz. 

 

(źródło: Józef Jasiczak, „Technologie budowlane II”, 2003 r.) 
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Co możemy zrobić, gdy jesteśmy zmuszeni wykonywać prace betoniarskie w warunkach 

podwyższonych temperatur? 

a) Korekta składu mieszanki betonowej poprzez: 

- stosowanie cementu o wolniejszym przyroście wytrzymałości lub niższym cieple hydratacji, 

- użycie domieszki opóźniającej wiązanie/twardnienie betonu, 

- stosowanie dodatków typu II jako ekwiwalent cementu, posługując się współczynnikiem k. 

b) Organizacja betonowania poprzez: 

- kontrolę prognozy pogody i wybranie optymalnego terminu betonowania lub betonowanie w nocy 

bądź wczesnym ranem, 

- przygotowanie podłoża, by zminimalizować utratę wody, np. poprzez zraszanie ziemi, 

- ochładzanie szalunków i zbrojenia poprzez ochronę przed nagrzaniem słońcem lub polewanie 

wodą, 

- prowadzenie betonowania w takim tempie by nie utracić efektów prac przygotowawczych, 

- prowadzenie betonowania w sposób ciągły, by nie dopuścić do przesychania betonu między 

kolejnymi dostawami. 

c) Pielęgnacja betonu już wbudowanego w konstrukcję poprzez: 

- pozostawienie betonu w szalunkach najdłużej jak to możliwe oraz pielęgnacja powierzchni 

otwartych na działanie warunków atmosferycznych zgodnie z poniższymi zaleceniami, 

- początkowe zraszanie powierzchni betonu, do momentu jego związania, później polewanie betonu 

wodą, przy czym należy tu zwrócić uwagę by nie polewać betonu zimną wodą, bo może 

spowodować to uszkodzenie powierzchni betonu pod wpływem szoku termicznego, 

- przykrywanie betonu folią, z tymże polecamy nie używać do tego celu czarnej folii, która podnosi 

temperaturę powierzchni betonu, 

- przykrywanie betonu matami słomianymi/jutowymi/geowłókniną i nasączanie ich wodą, 

-  wykorzystanie powłok chemicznych, które natryskuje się na powierzchnię betonu. 

Co to są domieszki opóźniające wiązanie/twardnienie betonu i powłoki chemiczne? 

 Domieszki opóźniające wiązanie/twardnienie betonu są to domieszki, które mają za zadanie, 

jak sama nazwa wskazuje, opóźnić wiązanie/twardnienie betonu, poprzez wpłynięcie swoim 

składem na szybkość hydratacji poszczególnych faz klinkierowych cementu. Jest to 

wykorzystywane w okresie podwyższonych temperatur, by przywrócić mieszance jej optymalny 

czas wiązania i twardnienia, który nie powoduje powstawania rys skurczowych w betonie. 

Powłoki chemiczne są to specjalne chemie przeznaczone do natryskiwania na powierzchnie 

betonu, tworzące nieprzepuszczalną powłokę, uniemożliwiającą odparowywanie wody z betonu. 

Często są to związki na bazie parafiny, o białym zabarwieniu odbijającym światło, by zapobiegać 

nagrzewaniu się powierzchni betonu. 

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.  
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