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1. Wprowadzenie. 
 

Betonem nazywa się kompozyt wody, spoiwa oraz kruszywa (wypełniacza). Spoiwem jest 

cement lub cement z dodatkami mineralnymi. Kruszywo stanowi najczęściej piasek lub żwir, a 

ich rozmiary dobierane w zależności od wymaganych cech betonu. Woda, oprócz zapewnienia 

możliwości wiązania cementu, nadaje też mieszance odpowiednią konsystencję. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 1 Komponenty betonu (wonkeedonkeetools.co.uk) 

 

Na jakość betonu mają wpływ przede wszystkim rodzaj, jakość oraz wzajemne 

proporcje składników użytych do wykonania mieszanki. Betony dzieli się głównie ze względu 

na ciężar objętościowy: 
 

• Beton ciężki- charakteryzuje się gęstością objętościową większej niż 2600 kg/m
3
, do 

jego wykonania stosuje się kruszywa specjalne (np. manganowe, stalowe, barytowe). 
 

Znajduje zastosowanie w jednostkach naukowo-badawczych, elektrowniach 

atomowych czy szpitalach onkologicznych. Wykonuje się z niego zbiorniki odpadów 

radioaktywnych. Betony ciężkie stosowane są jako osłony biologiczne, osłabiają 

promieniowanie jonizujące. 

• Beton zwykły- o gęstości w przedziale 2000-2600 kg/m
3
, w mieszankach tego betonu 

wykorzystuje się kruszywa naturalne, łamane (piasek, żwir, kamień bazaltowy) lub 
 

porowate (keramzyt, perlitoporyt, wermikulitoporyt). Betony zwykłe wykorzystywane 

są głównie w elementach żelbetowych, pustakach ściennych i stropowych, ścianach 

osłonowych. 
 

 Beton lekki- ciężar objętościowy w graniach 800-2000 kg/m
3
. Wykonywany głównie 

z zastosowaniem kruszyw lekkich takich jak pumeks, tuf wulkaniczny, wapieni, często 

z dodatkiem środka pianotwórczego. Betony lekkie stosuje się do wykonywania 

elementów ściennych i stropowych średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe) i 

drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane nadproża). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_(budownictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bloczek_(materia%C5%82_budowlany)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadpro%C5%BCe


Najważniejszymi parametrami opisującymi jakoś betonów są wytrzymałość na ściskanie 

(klasa betonu) oraz wytrzymałość na rozciąganie. Betony charakteryzują się wysoką 

wytrzymałością na ściskanie, natomiast wytrzymałość na rozciąganie jest prawie 

dziesięciokrotnie niższa. W związku z tym elementy, które podlegają zginaniu (belki, płyty 

konstrukcyjne) zbroi się dodatkowo prętami oraz siatkami stalowymi. Wówczas naprężenia 

ściskające rozkładane są głównie na beton, natomiast naprężenia rozciągające na elementy 

stalowe. Na wytrzymałość betonu największy wpływ ma procentowa zawartość cementu i 

wskaźnik wodno-spoiwowy. Im więcej spoiwa i mniej wody, tym beton jest mocniejszy. 

Jednakże, wysoka zawartość cementu w mieszance ma negatywny wpływ na właściwości 

reologiczne, głównie skurcz. Wywołuje on nadmierne naprężenia, zbyt duże do przeniesienia 

przez beton we wczesnej fazie dojrzewania, dodatkowo zwiększa się też temperatura hydratacji 

i w rezultacie w strukturze betonu powstają pęknięcia. 
 

Beton, jako wyrób budowlany może ulegać niszczeniu. Zniszczenia betonu mogą być 

wywołane uszkodzeniami mechanicznymi (uderzenia, ścieranie, erozja), fizycznymi ( zmiany 

temperatury- głównie zamrażanie oraz rozmrażanie, różnice rozszerzalności cieplnej kruszywa 

i stwardniałego zaczynu cementowego) oraz chemicznymi. Niszczenie betonu wynika głównie 

z ekspozycji oraz użytkowania materiału. Szybsze zużycie materiału może być również 

związanie z błędami projektowymi oraz technologicznymi. Wyróżnia się następujące grupy 

korozji betonu: 
 

i. Korozja ługująca- wywołana jest przez wodę zawierającą niewielkie ilości 

rozpuszczalnych soli, tzw. miękką wodę. Są to głównie wody opadowe oraz 

kondensacyjne. W kontakcie z wodą o niskiej zawartości rozpuszczonych soli, 

wykazującej właściwości wody destylowanej, wzrasta rozpuszczalność wodorotlenku 

wapnia zawartego w betonie, wskutek czego ulega on wymywaniu. Wymywanie 

wodorotlenku wapniowego prowadzi do tzw. białej śmierci betonu, spowodowanej 

zwiększeniem porowatości, osłabieniem wytrzymałości i w rezultacie stopniowym 

rozpadem betonu. 

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH− 

ii. Korozja  węglanowa-  spowodowana  obecnością  agresywnego  dwutlenku  węgla  w 
 

powietrzu oraz wodzie. Do korozji węglanowej dochodzi tylko w przypadku obecności 

wody oraz CO2 występującego w nadmiarze względem ilości koniecznej do utworzenia 

węglanu wapnia. Przebieg korozji węglanowej najszybciej postępuje w środowiskach o 

wilgotności względnej od 40 do 80 %. Proces zaczyna się na powierzchni betonu i 
 

stopniowo postępuje w głąb elementu. Na proces karbonatyzacji mają wpływ takie czynniki 

jak: szczelność betonu, stopień zawilgocenia, zawartość CO2 w powietrzu, temperatura. 
 

Ten typ korozji przebiega w dwóch etapach: 
 

Karbonatyzacji: 
Ca(OH)2 + H2O + CO2 → CaCO3 + 2H2O 
 
 
 
 
 
 
 



Oraz rozpuszczania: 
CaCO3 + agrCO2 + H2O → Ca(HCO3)2 

 

Karbonatyzacja zwiększa szczelność i odporność betonu na korozję ługującą. Jednak 

proces ten prowadzi do obniżenia alkaliczności betonu do pH ok. 9,5 co zwiększa podatność 

na korozję stali zbrojeniowej. 

 

iii. Korozja chlorkowa- korozja chlorkowa jest niebezpieczna głównie dla stali 

zbrojeniowej. Spowodowana jest ona działaniem wody morskiej oraz środków odladzających. 

W betonie poddanym działu wilgoci o dużym stężeniu chlorków obserwuje się migrację 
 

chlorków w wyniku dyfuzji oraz podciągania kapilarnego. W momencie osiągnięcia 

krytycznego stężenia jonów chlorkowych w cieczy porowej następuje uszkodzenie warstewek 

pasywnych na powierzchni stali. 
 

Proces anodowy: 
2Fe → 2Fe2+ + 4e 

4Fe2+ → 4Fe3+ + 4e 
Proces katodowy: 

2H2O + O2 + 4e → 4OH− 

 

Z jonów Fe
2+

, Cl
-
 oraz OH

-
 powstaje FeCl2 oraz Fe(OH)2: 

 
2Cl− + Fe2+ → FeCl2 

FeCl2 + 2OH− → Fe(OH)2 + 2Cl− 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 

 

Proces korozji stali w środowisku jonów chlorkowych jest bardzo szybki i może objawiać się 

głębokimi wżerami oraz powierzchniowymi złuszczeniami spoiwa, a powierzchnia betonu na 

charakterystyczny, szklisty wygląd. Niszczenie betonu zachodzi głównie poprzez reakcje soli 

chlorków z wodorotlenkiem wapnia, w wyniku których tworzą się pęczniejące zasadowe 

chlorki wapnia lub magnezu. Korozja chlorkowa może ulec zahamowaniu na skutek tworzenia 

się soli Friedela (CaO · Al2O3 · CaCl2 · 10H2O): 

 

2Cl− + 3CaO · Al2O3 · CaSO4 · 10H2O → 3CaO · Al2O3 · CaCl2 · 10H2O + SO2
4

− 

 
 

Zawartość jonu chlorkowego w nieskarbonatyzowanym betonie bez zbrojenia nie powinna 

przekraczać 1% masy cementu w betonie, w betonie zbrojonym nie powinna być wyższa niż 

0,40% masy cementu, a w betonie sprężonym 0,20%. 
 
iv. Korozja siarczanowa- zachodzi w roztworach soli siarczanowych, kwasu siarkowego, 

wilgotnym powietrzu zawierającym SO2, w wyniku reakcji wytrącania gipsu (siarczanu 

wapniowego), jak również przy bezpośrednim kontakcie betonu z tworzywem gipsowym. 



W wyniku reakcji soli siarczanowych oraz glinianu trójwapniowego (składnik cementu) 
 

dochodzi do utworzenia trójsiarczoglinianu trójwapniowego 

3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O (sól Candlota, bakcyl cementowy, etryngit). Powstające 

związki soli Candlota charakteryzują się zwiększoną objętością, co prowadzi do 

powstawania pęknięć i rys w betonie. 
 

v. Korozja ogólnokwasowa- wywołana przez wody o kwaśnym odczynie. Wodorotlenek 

wapniowy reaguje z mocnymi i słabymi kwasami mineralnymi oraz organicznymi. 

Obniżenie wytrzymałości betonu następuje poprzez wymywanie utworzonych łatwo 

rozpuszczalnych soli, np. chlorków i zwiększenie jego porowatości. 
 
vi. Korozja magnezowa- następuje w wyniku wymiany jonów wapniowych na magnezowe 
 

z utworzeniem wodorotlenku magnezu o luźnej strukturze. Źródłem jonów magnezowych 

są głównie wody morskie zawierające rozpuszczone sole magnezowe oraz substancje 

stosowane do odladzania dróg. 

MgSO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + Mg(OH)2 
 
 

2. Cel i zakres ćwiczenia. 
 

Celem ćwiczenia jest ocena wpływu różnych kwasów na przebieg korozji próbek betonu oraz 

oznaczenie zawartości chlorków w betonie. 
 

Badanie wpływu wybranych kwasów na korozję betonu: 
 

Próbki betonu przechowywanych uprzednio w wodzie, należy dokładnie osuszyć i 

zważyć. Poszczególne próbki umieścić w zlewkach, a następnie dodać 3,5 oraz 6% roztwory 

kwasów: solnego, octowego oraz siarkowego. Poziom kwasu w zlewce powinien sięgać jeden 

centymetr powyżej górnej powierzchni próbki. Zlewki należy przykryć szkiełkami zegarkami i 

proces korozji przeprowadzać przez godzinę. Co 20 minut należy osuszać i poszczególne próbki 

betonu. Ubytek masy poszczególnych próbek jest wynikiem korozji. Ocenić wpływ różnych 

kwasów oraz ocenić wpływ stężenia na intensywność procesu korozji. 
 

Badanie stopnia skażenia betonu chlorkami: 
 

W celu określenia stopnia skażenia betonu jonami chlorkowymi należy sporządzić 

wyciąg wodny (ekstrakcję próbki). Sproszkowany beton o masie 20 g umieścić w kolbie 

stożkowej i zalać 100 cm
3
 wody destylowanej. Zawiesinę mieszać za pomocą mieszadła 

magnetycznego przez 10 min. Po upływie tego czasu należy wyłączyć mieszadło, poczekać na 

sedymentację betonu a następnie pobrać 20cm
3
 cieczy znad osadu i umieścić w kolbie 

stożkowej. Dodać 3 – 5 kropli wskaźnika, którym jest dwuchromian potasu. Następnie za 

pomocą pipety dodać się jedną kroplę 0,5 M roztwór AgNO3, a następnie stale mieszając dalsze 

krople aż do obserwacji zabarwienia żółtego na trwałe brunatne. Przybliżoną zawartość 

chlorków na podstawie tabeli: 
 

Ilość kropel 0.5 M AgNO3 dodana do zmiany barwy 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
       

Zawartość jonów chlorkowych w betonie % mas. 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
        


