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BETON v zimním období
Nízké teploty značně ovlivňují provádění betonářských prací. Při poklesu teploty betonu pod limitních 5 °C se hydratace téměř
zastavuje. Beton by tedy měl být na stavbu dovezen o teplotě vyšší než 5 °C a pomocí ošetřování by jeho teplota měla být nad
touto hodnotou udržena do dosažení dostatečných pevností. V opačném případě se nárůst pevností téměř zastaví, či výrazně
zpomalí. Toto může negativně ovlivnit čas odbednění, zejména stropních konstrukcí.

DOPORUČENÍ K VOLBĚ CEMENTU

POUŽITÉ PŘÍSADY – R varianty

Záměna standardního cementu CEM II/B-S 32,5 R za rychlý portlandský CEM I 42,5 R:

Typ plastifikační přísady ovlivňuje zejména počátek tuhnutí a tvrdnutí betonu. V TBG METROSTAV je používána široká škála
přísad, umožňující nastavení parametrů betonu na míru zákazníkovi. V zimním období doporučujeme použití superplastifikačních
přísad s urychlujícím účinkem:

Doba zpracovatelnosti zůstává stejná.

Příslušný dokument
Teplota čerstvého betonu

„Zimní opatření na betonárnách TBG METROSTAV s.r.o.“

Teplota prostředí a ošetřování betonu

Norma ČSN EN 13670 nebo dokument „Všeobecný (základní) návod
na použití betonu“ od Svazu výrobců betonu ČR.

Složení betonu

Tento dokument


V
hodné pro urychlení leštění betonu po uložení.

Výrazně je omezeno vychládání betonu před počátkem hydratace a
započetím samoohřevu betonu.

Upozornění: Nárůst pevností standardních a rychlých betonů na laboratorních
vzorcích se zásadním způsobem neliší (graf č.3).

CEM I 42,5 R
pro zimním období
pro betony v prostředí XF2-4
betony s rychlým náběhem
pevností



CEM III/B 32,5 L – LH/SR
nízký vývoj hydratačního tepla
pro vodonepropustné a masivní
konstrukce
do prostředí se síranovou
agresivitou.




Graf č. 3 – Porovnání rychlostí náběhu krátkodobých pevností betonů s portlandským cementem CEM I 42,5 R v rychlé variantě (R) a standardní variantě (“0“).
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Úsporné řešení

Doba zpracovatelnosti se zkracuje.

Upozornění: Záměna cementu naopak není řešením v případech, kdy je třeba rychlejšího nastartování směsi,
třeba kvůli rychlejšímu leštění (viz. graf č.2).

Pevnost v tlaku [MPa]

Použitý cement zásadním způsobem ovlivňuje rychlost náběhu pevností betonu v čase.
V zimním období je rychlost náběhu pevností betonu v konstrukci výrazně ovlivněna i vývojem hydratačního tepla cementu.
V TBG Metrostav jsou standardně k dispozici následující typy cementů:

Základní typ



Urychlují počátek tuhnutí a tvrdnutí (graf č.4), pouze se v závislosti na
aktuálních podmínkách mění absolutní hodnoty.

Graf č. 1 – Porovnání rychlostí náběhu krátkodobých pevností standardních betonů (verze “0“ s cementy CEM I 42,5 R
a CEM II/B-S 32,5 R při venkovních teplotách 5 °C a 21 °C.

POUŽITÝ CEMENT

CEM II/B-S 32,5 R

Betony jsou značeny variantou „R“

výšení samoohřevu betonové konstrukce během tvrdnutí.
Z
 rychlení náběhu pevností (viz. graf č.1).
U
Ve stáří 2-3 dny je pevnost betonu s portlandským cementem CEM I 42,5 R vyšší o 15-25 % než pevnost betonu
se struskoportlandským cementem CEM II/B-S 32,5 R (viz. graf č.1)
 ychlejšího nárůstu pevností dosáhneme jak v chladných, tak v teplých podmínkách.
R
Vhodné pro urychlení odbedňování.

V následující tabulce jsou uvedeny hlavní vlivy na výslednou kvalitu a rychlost dosažení požadovaných parametrů betonu
v zimním období a příslušné dokumenty, které se touto problematikou zabývají.
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Graf č. 2 – Porovnání počátků tuhnutí
a tvrdnutí penetračním odporem
u betonů s cementy CEM I 42,5 R
a CEM II/B-S 32,5 R.
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Graf č. 4 – Porovnání počátků tuhnutí
a tvrdnutí penetračním odporem na
betonech v rychlé (R) a standardní (“0“)
variantě betonů.
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SHRNUTÍ
V tomto dokumentu byly ukázány způsoby, jak urychlit počátek tuhnutí a tvrdnutí nebo jak urychlit nárůst krátkodobých pevností
pomocí složení betonu. Uvedené výsledky jsou reálně naměřené, nejsou ale hodnotami zaručenými. Poměry a závislosti jsou
však obecně platné. Platí, že chci-li urychlit nárůst pevností, zvolím rychlejší portlandský cement. Zachovám si tak i dobu zpracovatelnosti. Chci-li naopak urychlit počátek tuhnutí a tvrdnutí, zvolím „R“ variantu, ale za cenu zkrácení zpracovatelnosti. Vždy je
možné zvolit oba způsoby naráz a získám tak nejrychlejší možnou variantu betonu, vhodnou zejména pro použití v zimním období.
Informace platí pro betony dodávané společností TBG METROSTAV s.r.o. z betonáren v Praze. Vždy je nutné se dopředu informovat na cenovou náročnost zvoleného řešení u obchodního oddělení.
V následující tabulce jsou uvedeny kódy nejčastěji používaných betonů.
Pro usnadnění objednávejte vybrané betony pod příslušnými kódy.
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Účel receptury

CEM II/B-S 32,5 R

XC1-4, XD1-2, XF1,XA1

C25/30

XC1-2

Zpracovatelnost

Vývoj
krátkodobých
pevností
(do 1–14 dní)

XC1-4, XD1-2, XF1,XA1

Varianta

Vývoj
krátkodobých
pevností
(do 24 hodin)

XC1-2

Typ
cementu

Vývoj
hydratačního
tepla
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