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Wymagania techniczne
stawiane betonom o matrycy cementowej
w budownictwie komunikacyjnym
W artykule opisano rodzaje korozji betonu, sposoby uzyskania wysokiej odporności korozyjnej betonu oraz 
zastosowania betonu o matrycy cementowej.

dr inż. Jan Antoni Rubin, Politechnika Śląska

Korozja (łac. corrosio – zżeranie) jest definiowana jako proces/
procesy stopniowej degradacji materiałów, zachodzące po-

między ich powierzchnią a otaczającym je środowiskiem. I tak, 
zależnie od rodzaju materiału, dominujące procesy mają cha-
rakter reakcji chemicznych, jak również procesów elektroche-
micznych i mikrobiologicznych oraz fizycznych (np. przemiany 
fazowe, uszkodzenia radiacyjne itd.). Termin „korozja” w tech-
nice ściśle wiąże się z pojęciem „trwałość”. Trwałość w budow-
nictwie jest definiowana jako zdolność zachowania właściwości 
użytkowych konkretnego materiału, konstrukcji lub budowli 
przez z góry założony czas. Cecha ta jest jedną z istotniejszych 
właściwości technicznych przedmiotowych materiałów i kon-
strukcji budowlanych. 

Beton
Beton to materiał kompozytowy [5], składający się z fazy rozpro-
szonej – tzn. kruszywa o frakcji drobnej i grubej − oraz z fazy 
ciągłej – czyli spajającej kruszywo matrycy cementowej. We współ-
czesnych betonach stosuje się także dość powszechnie domiesz-
ki chemiczne i dodatki mineralne. Beton jako ośrodek wielo-
składnikowy zawiera również pewną ilość kapilar i porów, które 
są wypełnione powietrzem i/lub wodą. Wspomniana przestrzeń 
porowa jest rozmieszczona przede wszystkim w strefach wystę-
powania granic międzyfazowych. Struktura wewnętrzna betonu 
jest w konsekwencji wielofazowa oraz niejednorodna, czyli inny-
mi słowy heterogeniczna. Cechy techniczne kompozytu betono-
wego zależą w głównej mierze od właściwości poszczególnych faz 
oraz od ich objętości procentowej, jak również od przestrzennej 
konfiguracji tychże faz w betonie. Istotnym czynnikiem jest tak-
że przyczepność międzyfazowa. 

Rodzaje korozji betonu
Beton, jako powszechnie stosowany materiał konstrukcyjny i naj-
częściej podlegający silnej ekspozycji na warunki atmosferyczne, 
ulega różnego rodzaju działaniom destrukcyjnym. W szeroko 
pojętym budownictwie rozróżniamy następujące rodzaje koro-
zji betonu [1-8]: 
1. Korozja powodowana przez sole 

Na powierzchniach konstrukcji betonowych pojawiają się białe 
wykwity, zaś przy krawędziach rys białe i/lub rdzawe wycieki 
o słonym posmaku. Kompozyt betonowy zwiększa swoją obję-
tość i traci wewnętrzną spoistość. Jony soli reagując ze składni-
kami stwardniałego zaczynu cementowego, tworzą nierozpusz-

czalne produkty, które z kolei krystalizując z wodą, zwiększają 
dość znacznie swą objętość (tzw. korozja siarczanowa) lub 
na przemian – krystalizując i rozpuszczając się, w zależności 
od wilgotności powietrza, wywołują tzw. korozję chlorkową. 
W wilgotnym betonie wolne jony soli wywodują korozję stali 
zbrojeniowej. 
• Korozja siarczanowa 

Roztwory wodne, w których są zawarte siarczany, wywołu-
ją jedną z najgroźniejszych w skutkach korozję siarczanową. 
Niszczenie betonu wywołane siarczanami polega na powsta-
niu trudno rozpuszczalnych związków chemicznych i towa-
rzyszącym temu zjawisku wzroście objętości produktów re-
akcji. Znaczna objętość produktów korozyjnych prowadzi 
do powstania dużych naprężeń mechanicznych, a w konse-
kwencji kompozyt betonowy ulega zniszczeniu. Typowym 
przykładem korozji siarczanowej jest korozja etryngitowa, 
gdyż powstawaniu etryngitu towarzyszy zwiększenie objęto-
ści aż o 168%. 

• Korozja chlorkowa 
W budownictwie komunikacyjnym istotnym źródłem agresyw-
nego działania chlorków są tzw. środki odladzające (np. NaCl 
i CaCl2), stosowane w zimowym utrzymaniu dróg. Działanie 
chlorków jest podwójnie niebezpieczne: po pierwsze nastę-
puje niszczenie betonu w wyniku reakcji jonów chlorkowych 
z produktami hydratacji cementu, po drugie – znacznemu 
przyspieszeniu ulegają procesy korozyjne stali zbrojeniowej. 
Ma to szczególne znaczenie w przypadku konstrukcji żelbe-
towych (takich jak: estakady, mosty, wiadukty itp.). Powstanie 
wżerów na powierzchni prętów stalowych powoduje znacz-
ne zmniejszenie wytrzymałości całej konstrukcji żelbetowej, 
a w konsekwencji może doprowadzić do jej zniszczenia (awa-
ria lub katastrofa budowlana). 

Technical requirements for concrete

with a cement matrix

in transport infrastructure engineering

The article describes types of concrete corrosion, me-
thods of obtaining high corrosion resistance of concrete 
and the use of concrete with a cement matrix.
Keywords:
concrete corrosion, cement matrix, transport infrastruc-
ture engineeringSu

m
m
ar
y



materiały

53www.autostrady.elamed.pl

2. Korozja ługująca 
Wzmiankowana korozja jest wywoływana przez bardzo mięk-
ką wodę, która zawiera znikomą ilość soli rozpuszczalnych 
(im mniej rozpuszczalnych soli wapnia w wodzie, tym łatwiej 
woda ta je rozpuszcza). Niezanieczyszczone i miękkie wody 
z opadów atmosferycznych lub z topniejących lodowców po-
siadają charakter wody destylowanej i są traktowane jako wody 
agresywne, działające niszcząco na strukturę betonu. W tym 
przypadku korozja następuje w wyniku rozpuszczania i wyłu-
gowywania wodorotlenku wapnia (CaCO3). Krytyczną wrażli-
wość na tego typu niszczenie wykazuje kompozyt betonowy 
w pierwszym okresie po wykonaniu, kiedy jeszcze wodorotle-
nek wapnia, który zawiera, występuje w słabo wykrystalizowanej 
postaci. Korozja ługująca jest szczególnie niebezpieczna, gdy 
woda znajduje się w ruchu. 

3. Korozja ogólno-kwasowa 
Korozja ta jest wywoływana przez wody o kwaśnym odczynie. 
Niekorzystne, a wręcz niebezpieczne dla betonu wody to ta-
kie, których pH wynosi mniej niż 4,0 (jak również te, które 
zawierają sole bardzo silnych kwasów). Agresywne działanie 
kwaśnych wód polega na eliminowaniu wodorotlenku wapnia, 
a następnie po zmniejszeniu jego ilości lub całkowitym usunię-
ciu, rozkładzie uwodnionych krzemianów i glinianów. Kwaśne 
wody mogą atakować nie tylko samo spoiwo, ale także kruszy-
wo oraz stal w żelbecie. 

4. Karbonatyzacja betonu 
Dwutlenek węgla (CO2) zawarty w roztworach wodnych reagu-
je z fazami zaczynu cementowego, wywołując proces tzw. kar-
bonatyzacji. Karbonatyzacja betonu jest wietrzeniowym pro-
cesem chemicznym, w wyniku którego wodorotlenek wapnia 
Ca(OH)2 przeobraża się w węglan wapnia (CaCO3 – związek 
chemiczny trudno rozpuszczalny w wodzie). Podczas proce-
su karbonatyzacji wzrastają twardość i wytrzymałość betonu 
na ściskanie, a wartość pH maleje z ok. 12 do ok. 7. Znaczy to, 
że odczyn z zasadowego zmienia się na obojętny. Dla betonu 
jest to zjawisko pozytywne, natomiast dla zbrojenia negatywne. 
W betonie zbrojonym o odczynie zasadowym na powierzchni 
stali tworzy się pasywna warstwa tlenków, chroniąca zbrojenie 
przed korozją. Warstwa ta zanika w kompozycie betonowym 
o wartości pH mniejszej od 9,5. 

5. Korozja powodowana mrozem 
Woda zamarzając w porach i szczelinach kompozytu betono-
wego, powiększa swą objętość i rozsadza jego strukturę od we-
wnątrz. Efektem są powierzchniowe ubytki i wykruszania betonu. 

6. Korozja spowodowana ścieraniem 
Ścieralność jest def iniowana jako podatność materiału 
do zmniejszenia objętości lub masy pod wpływem działania sił 
ścierających. Zjawisko to jest istotne np. dla nawierzchni dro-
gowych i lotniskowych. Specyficzną formą ścierania jest tzw. 
abrazja, czyli proces ścierania powierzchni betonowych przez 
rumowisko wleczone przez wodę. Uszkodzenie charakterystycz-
ne m.in. dla przelewów i przepustów oraz kanałów w oczysz-
czalniach ścieków itp. 

7. Kawitacja 
Jest to destrukcyjny proces, polegający na wyrywaniu kruszy-
wa i spoiwa z powierzchni betonu na skutek działania podciśnie-

nia w strefie przystrumieniowej wody płynącej z dużą prędko-
ścią. Uszkodzenie charakterystyczne m.in. dla przelewów oraz 
elementów elektrowni wodnych. 

8. Korozja biologiczna 
Korozję tę wywołują czynniki biotyczne, zwane także szkod-
nikami biotycznymi substancji budowlanej. W warunkach 
polskich przede wszystkim: grzyby domowe i pleśniowe, 
glony i porosty, owady oraz bakterie, a także mszaki (głów-
nie mchy). 
• Glony (Algae) tworzą liczną i urozmaiconą grupę roślin 

rozwijających się w środowiskach lądowych i wodnych. 
Podstawowym warunkiem jest, aby środowiska te podle-
gały stałemu lub okresowemu zawilgoceniu (tzw. aerofity). 
Ponieważ glony są tzw. organizmami zielonymi (obecność 
chlorofilu w ich ciele), posiadają zdolność syntezy substan-
cji organicznych. Są znajdywane na elementach kamien-
nych wbudowanych we współczesne i zabytkowe obiekty 
budowlane, spotyka się je również na tynkach mineralnych, 
w miejscach dostępnych dla wody i światła słonecznego. 
Omawiane glony mogą powodować uszkodzenia mecha-
niczne murów betonowych już przez sam fakt ich zasie-
dlenia. Glony potrafią podczas swego wzrostu poszerzać 
spękania podłoża, na którym bytują, w czym „wspomagają” 
je mrozy powodujące zamarzanie we wspomnianych spęka-
niach wody. Glony wytwarzają również kwasy organiczne, 
pod wpływem których węglan wapnia − CaCO3 − ulega 
rozpuszczeniu. 

• Mszaki (Bryophytina) są to samożywne rośliny lądowe, sta-
nowiące grupę przejściową między plechowcami a organow-
cami. Należą niewątpliwie do pionierów świata roślinnego, 
np. na nagich skalnych powierzchniach – w ich zagłębieniach 
oraz szczelinach – osiedlają się najpierw glony, następnie zaś 
mszaki. Z punktu widzenia zagrożenia ze strony tychże ro-
ślin, ważne są m.in. mszaki występujące na wszelkiego rodza-
ju murach i ścianach oraz na starych pokryciach wykona-
nych z tzw. dachówek cementowych. Mszaki tworzą darnie, 
które zatrzymują znaczne ilości wody. Skutkuje to w okre-
sie zimowym tym, że zamarzająca woda rozsadza podłoże, 
na którym one bytują, doprowadzając ostatecznie do jego 
destrukcji. Zaschnięte i obumarłe oraz zbrylone fragmenty 
mszaków mogą skutecznie zablokować rynny i rury spusto-
we. W tym przypadku – podczas obfitych opadów − prze-
lewająca się woda ścieka po ścianach, zawilgacając je. Poza 
tym mszaki posiadają zdolność do penetrowania niektórych 
rodzajów kamieni naturalnych swoistymi chwytnikami, przy 
pomocy których mogą także pobierać wodę z rozpuszczo-
nymi w niej solami mineralnymi. Wiele gatunków mszaków 
potrafi bytować na podłożu betonowym oraz ceramicznym. 
W funkcji czasu prędzej czy później dochodzi do korozji 
nieorganicznych materiałów budowlanych inicjowanej przez 
mszaki. Dlatego ich rozwój na obiektach budowlanych jest 
co najmniej niepożądany i w związku z tym należy je w spo-
sób mechaniczny usuwać. 

• Porosty (Lichenes) są to organizmy z królestwa grzybów, któ-
re dzięki zdolności współżycia (tzw. symbiozy) z glonami 
asymilującymi uzyskały nowe możliwości życiowe. W poro-
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stach grzyb jest organizmem dominującym. Niektóre gatunki 
porostów występują także na elementach betonowych. Po-
rosty, podobnie jak ich pobratymcy, glony, przyczyniają się 
do degradacji zewnętrznych powierzchni tak współczesnych, 
jak i zabytkowych budynków oraz pomników kamiennych. 
Różne gatunki porostów rosnące na wspomnianym podłożu 
kamiennym w funkcji czasu przyczyniają się do jego erozji. 
W procesie tym biorą udział m.in. takie mechanizmy, jak: 
zdolność porostów do silnej adsorbcji wody (która zamarza-
jąc w zimie w szczelinach podłoża, rozsadza je); mikrouszko-
dzenia podłoża poprzez jego mechaniczną penetrację plechą; 
ogromna ilość organicznych kwasów porostowych reagują-
cych z podłożem mineralnym (które doprowadzają per saldo 
do jego korozji chemicznej). 

Wysoką odporność korozyjną betonu uzyskuje się z reguły po-
przez [3, 4]: 
– wykonanie betonu o niewielkiej porowatości otwartej, na ogół 

wskutek zastosowania odpowiednio niskiego wskaźnika (w/c) 
i/lub intensywnego procesu zagęszczania mieszanki betonowej; 

– stosowaniu w należytej ilości oraz właściwego rodzaju cementu 
(m.in. cementy hutnicze, cementy wieloskładnikowe, cementy 
siarczanoodporne); 

– wprowadzanie domieszek chemicznych poprawiających in plus 
strukturę wewnętrzną kompozytu betonowego (np. domieszki 
napowietrzające, uplastyczniające, uszczelniające itp.). 

Różnorodność zastosowań betonu o matrycy cementowej w szero-
ko pojętym budownictwie komunikacyjnym, jak również stawiane 

temu kompozytowi wymagania zaprezentowano w tab. 1. Symp-
tomatyczne, że znamienną cechą większości tych zastosowań jest 
bezpośrednie wyeksponowanie betonu na działanie czynników 
atmosferycznych – klimatycznych i pogodowych [5]. Z tychże 
powodów wzmiankowane betony w budownictwie komunika-
cyjnym powinny wykazywać się – niezależnie od odpowiednich 
cech wytrzymałościowych − również wyższą odpornością mro-
zową oraz zwiększoną szczelnością i minimalną nasiąkliwością. 
W zależności od konkretnego zastosowania, różne są także pod-
stawowe kryteria trwałościowe betonu oraz wykonanych z niego 
elementów budowlanych [5]. 

Reasumując, należy podkreślić fakt, że nie tylko zjawiska koro-
zyjne są przyczyną degradacji budowlanych elementów oraz kon-
strukcji betonowych i/lub żelbetowych. Stan awaryjny konstrukcji 
betonowej może powstać również w konsekwencji przekroczenia 
tzw. naprężeń granicznych, wyraźnego spotęgowania obciążeń 
użytkowych, czy też wystąpienia dodatkowych czynników me-
chanicznych (m.in. obciążenie dynamiczne, osiadanie budowli, 
wibracja, drgania itp.).  
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Lp. Zastosowanie Podstawowe kryteria trwałościowe

1. Bariery ochronne 
Stosowna wytrzymałość na uderzenia, szczelność, a także odporność mrozowa 

i chemiczna (w tym na środki odladzające) 

2. Elementy odwodnienia 
Właściwa odporność abrazyjna i chemiczna, a także odpowiednia wytrzymałość 

i szczelność oraz odporność mrozowa 

3. Mosty, wiadukty, estakady 

Stosowna wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie oraz ścinanie, szczelność, a także 

odporność na chemikalia występujące w atmosferze i w wodach powierzchniowych 

oraz gruntowych, jak również na środki odladzające

oraz odporność mrozowa

4. Nawierzchnie drogowe i lotniskowe 

Stosowna wytrzymałość na ściskanie i uderzenia, odporność mrozowa oraz na ście-

ranie, jak również odporność na środki odladzające; wymagana właściwa szorstkość 

powierzchni 

5.
Płyty pomostów w konstrukcjach zespolonych

„stal – beton” 

Stosowna wytrzymałość na ściskanie i ścinanie oraz właściwa szczelność i odpor-

ność na chemikalia występujące w atmosferze i w wodach powierzchniowych oraz 

gruntowych, odporność mrozowa, a także małe odkształcenia reologiczne – od skur-

czu i pełzania

6. Podkłady kolejowe
Odporność na efekty dynamiczne oraz odpowiednia wytrzymałość, a także szczel-

ność i odporność mrozowa 

7. Prefabrykowane elementy konstrukcyjne

Stosowna wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie oraz ścinanie, szczelność, a także 

odporność na chemikalia występujące w atmosferze i w wodach powierzchniowych 

oraz gruntowych, jak również na środki odladzające oraz odporność mrozowa

8. Przepusty

Stosowna wytrzymałość (przede wszystkim na ściskanie), a także odpowiednia 

szczelność oraz odporność abrazyjna i mrozowa, odporność na chemikalia zawarte 

w gruncie i środki odladzające

9. Tunele i inne budowle podziemne – komunikacyjne
Stosowna wytrzymałość (przede wszystkim na ściskanie), a także odpowiednia 

szczelność

10. Zbiorniki na paliwa Odpowiednia szczelność oraz należyta odporność chemiczna

Tab. 1. Podstawowe wymagania stawiane betonom w budownictwie komunikacyjnym wg [5]


