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W praktyce najczęściej przyjmuje się, że trwałość podstawowych elementów konstrukcyjnych powinna być nie mniejsza niż 

przewidywana trwałość budynku. Konstrukcje żelbetowe, zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem wymagań jakości są 

trwałe. Jednak każda konstrukcja żelbetowa, już od chwili wykonania, ulega stopniowo degradacji, a jedną  z przyczyn jej 

zniszczenia jest często korozja zbrojenia. Celem artykułu jest omówienie wpływu karbonatyzacji otuliny betonowej na trwałość 

konstrukcji oraz przedstawienie mechanizmów karbonatyzacji. Zakres pracy obejmuje przebieg karbonatyzacji otuliny beto-

nowej stali zbrojeniowej oraz badania nad metodyką oceny postępu karbonatyzacji w betonie. 

Dla długoterminowego użytkowania konstrukcji żelbetowych najważniejszą sprawą jest to, aby na powierzchni stali w wy-

niku reakcji między alkalicznym cementem a stalą tworzyła się cienka warstewka ochronna, która chroni stal zbrojeniową 

przed rdzewieniem. Jedną z najczęstszych przyczyn korozji zbrojenia jest uszkadzanie tej warstewki w wyniku karbonatyzacji 

otuliny.  Tempo karbonatyzacji zależy od wielu czynników,  jak zwartość betonu, czas trwania działania CO2, wilgotność beto-

nu, zawartość wolnego, czyli zdatnego do reakcji wapna w kamieniu cementowym itd. Gdy warstwa skarbonatyzowana osią-

gnie płaszczyznę zbrojenia stalowego ochrona stali przed korozją przestaje istnieć. Zaczyna się proces rdzewienia stali, gdy 

jest dostatecznie dużo wody i tlenu. 

 

WSTĘP -  ZJAWISKO KARBONATYZACJI  

Karbonatyzacja jest to zespół przemian fizykochemicznych be-
tonu pod wpływem długotrwałego oddziaływania dwutlenku węgla. 
Głównym mechanizmem sprawczym karbonatyzacji jest reakcja 
wodorotlenku wapniowego, stanowiącego jeden z produktów hydra-
tacji cementu, z atmosferycznym dwutlenkiem węgla CO2, który w 
pierwszej fazie uwadnia się do kwasu węglowego, a następnie 
tworzy z portlandytem węglan wapnia i wodę:    

 
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O (1) 

 
Karbonatyzacja betonu to proces o złożonym wpływie na beton 

i jego właściwości. Głównym efektem negatywnym jest obniżenie 
alkaliczności betonu, powodujące utratę ochronnych właściwości 
otuliny betonowej w stosunku do zbrojenia. Wynika ono z przerea-
gowania zasadowego wodorotlenku wapniowego i powstawania 
obojętnego węglanu wapnia. Efektem procesu karbonatyzacji jest 
także tzw. skurcz karbonatyzacyjny, którego przyczyną jest roz-
puszczanie kryształów wodorotlenku wapniowego. Oprócz wymie-
nionych efektów stwierdza się także, że karbonatyzacja intensyfiku-
je negatywny wpływ chlorków na korozję zbrojenia [1,2].  

1. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KARBONATYZACJĘ 
OTULINY BETONOWEJ   

Proponowany podział jest podziałem  nieostrym, a poszczegól-
ne czynniki są ze sobą silnie powiązane związkami przyczynowo 
skutkowymi (np.. w/c – porowatość, zarysowanie – dyfuzyjność itp.), 
ale podział ten ma na celu wskazanie czynników, które powinny być 
uwzględniane przy rozważaniach przebiegu karbonatyzacji w beto-
nie na różnych etapach jego życia, w tym w projektowaniu, wyko-
nywaniu oraz eksploatacji.      

 
Rys. 1. Czynniki decydujące o przebiegu karbonatyzacji betonu i ich 
wzajemne powiązania 

 
Przebieg procesu karbonatyzacji może mieć różną szybkość, 

która determinowana jest  szeregiem aspektów związanych ze 
strukturą, środowiskiem oraz aspektów materiałowo – technologicz-
nych, z których najważniejsze to: stężenie CO2 w powietrzu, wilgot-
ność i temperatura powietrza oraz skład betonu, w tym rodzaj i ilość 
spoiwa, wartość wskaźnika wodno-cementowego, decydujące o 
szczelności struktury betonu. Istotny jest także przebieg początko-
wej pielęgnacji betonu. 

1.1. Aspekty związane ze strukturą betonu 

Postęp karbonatyzacji związany jest w sposób istotny z możli-
wością wnikania CO2  (dyfuzyjność) w głąb struktury betonu. Inten-
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sywność tego procesu związana jest ze szczelnością struktury, 
która  jest zależna m. in. od współczynnika wodno-cementowego 
oraz warunków wykonywania betonu (wibracja, domieszki upla-
styczniające itd.). Beton szczelny, o małej zawartości długich kapi-
larnych porów w jednostce objętości, jest materiałem bardzo wolno 
karbonatyzującym. Omawiając wyniki obserwacji konstrukcji wyko-
nanych z betonów wysokich klas, publikowane przez Wieczorka [3], 
stwierdzono, że po 10 latach eksploatacji trudno jest wyodrębnić 
warstwę skarbonatyzowaną (około 1 mm). Podobne obserwacje 
powstały podczas badań elementów siatkobetonowych eksponowa-
nych przez 10 lat w agresywnej atmosferze miejskiej w Warszawie 
w pobliżu Trasy Łazienkowskiej [4]. Przyczyną powolnej karbonaty-
zacji tak szczelnych betonów jest utrudniona dyfuzja gazowego CO2 
w głąb otuliny betonowej oraz stosunkowo niewielka powierzchnia 
kontaktu fazy gazowej zawierającej CO2 i kapilar betonu.  

Wpływ zawartości cementu na szczelność jest związany z jed-
nej strony z zasobem obecnego w betonie wodorotlenku wapnia, 
wiążącego CO2, z drugiej strony z doszczelniającą rolą samego 
cementu. Obniżenie zawartości cementu w jednostce objętości 
betonu wiąże się zwykle z podwszeniem współczynnika wodno-
cementowego, a tym samym szczelności. Stwardniałe zaczyny 
cementowe krajowych cementów CEM I zawierają zwykle ~ 17 do 
20% Ca(OH)2 powstałego w wyniku hydratacji minerałów klinkieru. 
Wpływ na szybkość karbonatyzacji betonu ma również rodzaj ce-
mentu oraz rodzaj i ilość dodatków [3]. 

Betony wykonane w oparciu o cementy zawierające dodatki 
żużla i popiołów lotnych charakteryzują się większą podatnością na 
karbonatyzację ponieważ dodatki te uwalniają mniej lub wręcz nie 
uwalniają wcale wodorotlenku wapnia w wyniku hydratacji. Efekt 
wprowadzenia tych dodatków jest więc podobny do zmniejszenia 
zawartości cementu w betonie. Ponadto w obecności większych 
ilości popiołów lotnych zawartość porów kapilarnych wzrasta, co 
również znacznie przyspiesza postęp karbonatyzacji otuliny beto-
nowej. 

Intensywność karbonatyzacji betonu swobodnie wystawionego 
na działanie środowiska zewnętrznego jest tym większa, im większa 
jest porowatość betonu, im większa jego podatność na rysy i spę-
kania (im mniejszy stopień zagęszczenia mieszanki betonowej, im 
większy stosunek w/c w mieszance, im gorsza pielęgnacja betonu) 
oraz im większe jest stężenie CO2 w otaczającym powietrzu. 

1.2. Aspekty środowiskowe 

Na szybkość procesu karbonatyzacji betonu mają w szczegól-
ności wpływ następujące cechy środowiska [5]: 
– stężenie CO2 w powietrzu, 
– wilgotność powietrza, 
– historia temperatura eksploatacyjnej. 

Beton praktycznie nie ulega karbonatyzacji w bardzo suchym 
powietrzu i przy nasyceniu wodą. Ocenia się, że karbonatyzacja 
przebiega najszybciej w powietrzu o wilgotności względnej od 40 do 
80%, przy czym maksimum, w temperaturze 19,85 0C przypada na 
wilgotność względną 50% [6]. 

Ho i Lewis [7] badali zależność pomiędzy szybkością karbona-
tyzacji a stężeniem CO2 w powietrzu, przy normalnej zawartości 
CO2 w atmosferze oraz przy zwiększonej zawartości do 4%, przy 
wilgotności względnej 50%. Zależność tę przedstawiono w następu-
jącej postaci [5]: 

 
Aa = An ∙α ∙β (2) 

 
gdzie: 
Aa - szybkość karbonatyzacji w badaniach przyspieszonych,  
An - szybkość karbonatyzacji w warunkach naturalnych,  

α ,β - współczynniki, z których pierwszy uwzględnia różnicę stężeń, 
a drugi różnice w stanie środowiska; wartości ich wynosiły odpo-
wiednio 7,2 i 1,4.  

Wpływ stężenia CO2 na szybkość karbonatyzacji, nie jest 
oczywisty. Jak wiadomo, w czasie reakcji wydziela się pewna ilość 
wody, która następnie powinna wyparować. Nie ma to większego 
znaczenia w normalnych warunkach atmosferycznych, gdy proces 
przebiega powoli. Jednak woda ta przy większym stężeniu CO2 w 
czasie badań przyspieszonych, w szczelnych betonach, może 
spowodować istotne zmiany szybkości karbonatyzacji, gdyż nastę-
puje zwiększenie wilgotności betonu. 

1.3. Aspekty materiałowo-technologiczne 

Wskaźnik wodno-cementowy w znacznym stopniu decyduje o 
strukturze zaczynu w betonie i w tym sensie ma duży wpływ na 
przebieg karbonatyzacji. Betony o niskim w/c są znacznie mniej 
podatne na karbonatyzację . Fakt ten jest podstawą często formu-
łowanego stwierdzenia, że szybkość karbonatyzacji jest funkcją 
wytrzymałości betonu lub w/c. W praktyce jest to prawda, ale ani 
wartość wytrzymałości ani wartość wskaźnika wodno-cementowego 
nie zawierają w sobie bezpośredniej informacji o mikrostrukturze 
powierzchniowej strefy betonu, w której zachodzi dyfuzja CO2. 
Pomimo to większość zależności opisujących przebieg karbonaty-
zacji uwzględnia wartość wskaźnika wodno- cementowego [8]. 

Ilość wody w masie betonowej jest jednym z czynników wpły-
wających na szczelność betonu. Wiadomo, że nie cała woda zaro-
bowa zostaje związana przez cement; związane zostaje tylko około 
20% wody z masy cementu, przy czym wartość ta jest zależna od 
rodzaju cementu. Woda wprowadzana do betonu w większych 
ilościach odparowuje, a na jej miejscu pozostają pory w kamieniu 
cementowym. Jednocześnie nadmiar wody powoduje powstanie 
większych porów pod powierzchnią zbrojenia. 

Rodzaj i ilość spoiwa znacząco wpływa na przebieg karbonaty-
zacji. Zmniejszanie zawartości cementu ogranicza ilość Ca(OH)2 
zdolnego do reakcji z dwutlenkiem węgla oraz pogarsza szczelność 
betonu, zwłaszcza, jeżeli jednocześnie wzrasta w/c. Tak więc im 
niższa jest zawartość cementu, tym podatność betonu na karbona-
tyzację jest większa. 

Charakterystyka klinkieru cementowego także jest istotna dla 
przebiegu karbonatyzacji. Najwolniejszy jest postęp karbonatyzacji 
w przypadku cementów alitowych. Hydratacji alitu towarzyszy po-
wstawanie dwukrotnie większej ilości wodorotlenku wapniowego niż 
hydratacji belitu. Zatem pełna karbonatyzacja kolejnych warstw 
betonu wymaga dłuższego czasu w związku z większą dostępno-
ścią w nich wodorotlenku wapniowego, a większa ilość powstające-
go węglanu wapnia lepiej uszczelnia te warstwy zmniejszając dyfu-
zję do warstw głębiej położonych. Spowolnieniu przebiegu karbona-
tyzacji sprzyja także większy stopień rozdrobnienia cementu, po-
nieważ szybsza hydratacja cementu o większej powierzchni właści-
wej powoduje opóźnienie penetracji CO2 [8,9]. 

Wpływ dodatków do cementu i betonu na przebieg karbonaty-
zacji jest złożony [10, 11]. Dodatki typu I podobnie jak ziarna kru-
szywa nie ulegają karbonatyzacji, a ich rola może ewentualnie 
dotyczyć uszczelnienia struktury i zmniejszenia dyfuzji CO2 w beto-
nie. Rolę dodatków typu II (pucolanowe lub o utajonych własno-
ściach hydraulicznych), takich jak popioły lotne, mikrokrzemionka, 
pucolany naturalne i żużle wielkopiecowe trzeba rozpatrywać w 
złożonym układzie oddziaływań. Ocena przebiegu karbonatyzacji 
betonów zawierających takie dodatki powinna uwzględniać mikro-
strukturę stwardniałego zaczynu cementowego [3, 8]. 

Proces karbonatyzacji zależy również od właściwej pielęgnacji 
strefy zewnętrznej betonu. Na rysunku 2 przedstawiono zależność 
głębokości karbonatyzacji betonu w funkcji jego wytrzymałości i 



I Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

12/2017 AUTOBUSY 483 
 

sposobu pielęgnacji, po dwuletniej ekspozycji w powietrzu o wilgot-
ności względnej 65%. Stwierdzono, że zwiększenie okresu pielę-
gnacji na mokro z jednego do trzech dni redukuje głębokość karbo-
natyzacji o około 40%. Ocena przebiegu karbonatyzacji betonów 
zawierających popioły lotne oraz granulowane żużle wielkopiecowe 
winna uwzględniać mikrostrukturę stwardniałego zaczynu cemento-
wego. Należy zaznaczyć, iż popiół lotny krzemionkowy wiąże część 
Ca(OH)2, w rezultacie zawartość wodorotlenku wapnia w stwardnia-
łym zaczynie cementowym jest niższa, a tym samym głębokość 
karbonatyzacji jest większa. Wynika stąd, iż obecność popiołu 
lotnego przyspiesza proces karbonatyzacji. Występuje jednak także 
inny efekt, a mianowicie powstanie bardziej zwartej mikrostruktury 
stwardniałego zaczynu, co powoduje zmniejszenie dyfuzyjności i 
ograniczenie szybkości karbonatyzacji [12,13,14]. 

 

 
Rys. 2. Głębokość karbonatyzacji betonu z CEM I w powietrzu o 
φ=65% [15] 
 

Pielęgnacja betonu jest częścią pełnego procesu twardnienia, 
który powinien gwarantować optymalny postęp hydratacji w świe-
żym betonie, w kierunku wytrzymałego, nieprzepuszczalnego, wol-
nego od rys i trwałego betonu. 

Podczas tego początkowego okresu życia betonu, powinny być 
spełnione następujące wymagania: 
– zapewnienie odpowiedniego procesu twardnienia, 
– zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi wysy-

chaniem, 
– zabezpieczenie przed szokami termicznymi. 

Istotne znaczenie dla przebiegu karbonatyzacji w betonie kon-
strukcji ma także stan konstrukcji, w tym przede wszystkim zaryso-

wania, które lokalnie znacząco zwiększają zasięg karbonatyzacji. 
Pewien wpływ na przebieg karbonatyzacji ma także stan naprężeń  
w elemencie betonowym. Wyniki badań Chunchua Lu i Ronggui Liu 
[16] wskazują, że naprężenia rozciągające w strefie karbonatyzacji 
ułatwiają jej postęp, zaś naprężenia ściskające spowalniają proces 
karbonatyzacji. Znaczenie również na intensyfikację przebiegu 
karbonatyzacji ma także destrukcja mrozowa powierzchni betonu. 
W badaniach Utgenannt [17], Vesikari i Ferreira [18], wykazano, że 
postępująca destrukcja mrozowa betonu przyspiesza jednocześnie 
proces karbonatyzacji, co wyjaśniane jest ułatwieniem dyfuzji dwu-
tlenku węgla w naruszoną strukturę betonu. 

2.  METODY BADAŃ KARBONATYZACJI 

Powstawanie strefy skarbonatyzowanej, związane z oddziały-
waniem CO2, może mieć charakter naturalny bądź przyspieszony. 
W przypadku badań diagnostycznych eksploatowanej konstrukcji z 
zasady proces ten ma charakter naturalny, aczkolwiek jego szyb-
kość może być różna i zmienna w czasie, zależnie od czynników 
wewnętrznych (charakterystyka betonu) i zewnętrznych (wilgotność, 
stężenie CO2, temperatura, pora roku). 

W przypadku badań odporności na karbonatyzację materiałów i 
wyrobów, a także badań laboratoryjnych betonu, zmierzających do 
prognozowania trwałości możliwe jest badanie procesu w warun-
kach naturalnych lub przyspieszonych.  

Warunki naturalne, np. ekspozycja próbek na otwartej prze-
strzeni w środowisku oddziaływań atmosferycznych odwzorowują 
warunki pracy betonu w konstrukcji. Karbonatyzacja w takich wa-
runkach trwa wiele lat, a jej postęp jest na tyle powolny, że miaro-
dajne wyniki można uzyskać najwcześniej po kilku latach.  

W badaniach przyspieszonych przedstawianych w literaturze 
stosowane są bardzo różne stężenia CO2, w tym także 20% a na-
wet 100%, ale najczęściej stosuje się stężenia od 1 do 5 %. Przy 
takim stężeniu intensywność procesu jest wielokrotnie większa niż 
w warunkach atmosferycznych, natomiast nie następują jeszcze 
istotne zmiany charakteru zachodzących procesów. W wyższych 
stężeniach CO2, po wyczerpaniu portlandytu, w reakcje typu karbo-
natyzacyjnego zaczyna wchodzić C-S-H, co w typowych warunkach 
eksploatacyjnych nie jest obserwowane. Ponadto przebieg karbona-
tyzacji w wysokich stężeniach zakłócać może także większa ilość 
wody wydzielającej się jako jeden z produktów karbonatyzacji. 
Wolne odparowywanie tej wody z warstwy skarbonatyzowanej 
podnosi lokalnie wilgotność betonu do poziomu, w którym okresowo 
wytwarzają się warunki zbliżone do nasycenia wodą, co spowalnia 
bieg procesu karbonatyzacji, gdyż jak wiadomo szybkość dyfuzji 
CO2 w środowisku wodnym jest około 4 rzędy wielkości wolniejsza 
niż w gazowym [9]. 

W niższych stężeniach CO2 można szacować, że przy sprzyja-
jących karbonatyzacji wilgotnościach (50-70%) szybkość karbonaty-
zacji rośnie proporcjonalnie do pierwiastka z tego stężenia [9]. 
Badania przyspieszone pozwalają zatem wnioskować o przebiegu 
karbonatyzacji, a nawet o wartości maksymalnego potencjalnego 
zasięgu frontu karbonatyzacji po relatywnie krótkim czasie badania, 
mierzonym w tygodniach lub miesiącach.  

Osobnym zagadnieniem jest ocena zasięgu strefy skarbonaty-
zowanej w betonie. Do badania można wykorzystać takie metody 
badań jak (tab. 1): 
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Tab.1. Badania wykorzystywane do oceny postępu karbonatyzacji 
betonu i ich charakterystyka. 

 
 

Mikroskopowa analiza petrograficzna wykonywana jest na 
cienkich warstewkach pobranych metodą igłową z nowoutworzone-
go przełamu z różnych głębokości betonu lub jako szlify. Mikroskop 
petrograficzny umożliwia identyfikację strefy skarbonatyzowanej na 
cienkich szlifach lub obecność produktów karbonatyzacji w prób-
kach pobranych igłowo [19].  

Metody chemiczne natomiast mogą być wykorzystywane nie 
tylko w laboratorium, ale także terenowo, tzn. bezpośrednio w kon-
strukcji na świeżo wykonanych odkuwkach. 

Jakościowa analiza chemiczna, pomimo małej dokładności, jest 
najczęściej wykorzystywaną metodą badania głębokości frontu 
karbonatyzacji. Podstawą metod są wskaźniki chemiczne do oceny 
odczynu betonu, które zmieniają zabarwienie przy określonej gra-
nicznej wartości pH. Naturalne pH betonu wynosi ok. 12,5 -13 i jest 
to poziom zapewniający pasywujące działanie otuliny w stosunku do 
zbrojenia. Uznaje się, że już przejście pH poniżej 11 stanowi począ-
tek zagrożenia procesami korozyjnymi w zbrojeniu, a wartości pH 
na poziomie 9-10 uważa się za graniczne, poniżej których następuje 
utrata zdolności ochronnych otuliny. W praktyce pomiarowej stoso-
wane są głównie trzy rodzaje wskaźników : fenoloftaleinowe („deep 
purple test”, graniczna wartość pH = 8,3), wskaźniki tymoftaleinowe 
(graniczne pH = 9,6) oraz tzw. „wskaźnik tęczowy” („Rainbow test”), 
który pozwala zidentyfikować na przełamie próbki zasięg pH w 
interwale co 2 (tzn. granice pH = 12; 10; 8) [20]. 

Metody chemiczne można także wykorzystać do pomiaru pH 
próbek pobranych z różnej głębokości betonu. Oznaczenie polega 
na wykonaniu wyciągu wodnego z każdej próbki i określenie warto-
ści jego pH metodą potencjometryczną (pH-metr) . 

PODSUMOWANIE 

Przedstawiona analiza metod badania dowodzi, że możliwości 
badawcze w zakresie oceny postępu karbonatyzacji w betonie są 
szerokie i zróżnicowane zarówno pod względem sposobu i precyzji 
pomiaru jak i miejsca wykonywania. Obecny stan normalizacji euro-
pejskiej ogranicza się do metod chemicznych, które są proste w 
stosowaniu, możliwe do wykorzystania zarówno w diagnostycznych 
badaniach obiektu budowlanego jak i w badaniach próbek laborato-
ryjnych. Diagnostyka zaawansowania karbonatyzacji betonu w 
obiektach eksploatowanych jest koniecznym elementem oceny 
stanu technicznego konstrukcji żelbetowej, stosowanym w postę-
powaniu przygotowawczym do napraw i remontów oraz w progno-
zowaniu zmian stanu konstrukcji w kolejnych okresach eksploatacji 
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Comparative studies of selected methods of assessing  
the progress of carbonation of concrete 

In practice it is generally assumed that the durability of 

the basic components should not be less than the expected 

durability of the building. Reinforced concrete structures, 

designed and constructed with regard to quality require-

ments, are durable. However, every reinforced concrete 

structure, from the moment of its execution, is gradually 

degraded, and one of the reasons for its destruction is often 

the corrosion of reinforcement. The aim of this article is to 

discuss the effect of carbonation of concrete cover on the 

durability of the structure and the presentation of carbona-

tion mechanisms. The scope of work covers the course of 

carbonation of reinforced concrete reinforcement and re-

search on the methodology for evaluating the progress of 

carbonation in concrete. 

For the long-term use of reinforced concrete structures, 

the most important thing is that a thin protective film forms 

on the surface of the steel as a result of the reaction between 

the alkali cement and the steel, which protects the reinforcing 

steel from rust. One of the most common causes of corrosion 

of reinforcement is the damage to this film as a result of car-

bonation of the cover. The rate of carbonation depends on 

many factors such as concrete density, CO2 duration, con-

crete moisture content, free content, ie lime-responsive ce-

mentite, etc. When the carbonate layer reaches the steel rein-

forcement surface, the corrosion protection of the steel ceas-

es to exist. The rusting process starts when there is enough 

water and oxygen. 
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