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Obstojnost betona

Obstojnost = dolga življenjska doba

Sposobnost kljubovanja vsem procesom staranja, prodoru 
kemijsko agresivnih substanc, abraziji in vsem drugim 
procesom, ki lahko povzročijo propad materiala.

Pri realnih pogojih noben material ni nikoli povsem trajen. 
Po dolgotrajnih interakcijah z okoljem pride do sprememb v 
mikrostrukturi in do poslabšanja lastnosti.

Ocena: 40 % proizvedenega gradbenega materiala se porabi 
za popravila že obstoječih objektov, samo 60 % materiala pa 
se porabi za gradnjo novih struktur.

Težnja po izboljševanju obstojnosti gradbenih materialov:
SIST EN 206, 5.3.2 Mejne vrednosti za sestavo betona

„(3) Predpisi, ki veljajo v kraju uporabe betona, morajo 
vsebovati zahteve, ki pri predvidenih pogojih vzdrževanja 
predpostavljajo predvideno življenjsko dobo najmanj 50 let.“



Parametri, ki vplivajo na 
obstojnost betona in betonskih konstrukcij

Kemijske, fizikalne in mineraloške karakteristike 

agregata in cementnega kamna.

Vpliv sestavin (agregata, cementa, vode in dodatkov) 

na fizikalno-mehanske in druge lastnosti betona.

Morebitni defekti in nehomogenost strukture betona v 

konstrukcijskih elementih.

Korozijska odpornost vgrajene armature.



Porozna struktura je zelo pomembna mikrostrukturna karakteristika, ker v veliki 

meri določa številne lastnosti vsakega materiala. 

V cementnem vezivu ločimo:
zračne pore 

kapilarne in

gelne pore 

Poroznost
cementnega kamna v betonu

Vrsta por Velikost Izvor in lastnost Vpliv na lastnosti betona

Gelne pore < 10 nm Interna struktura C-S-H gela Krčenje, lezenje

Kapilarne 

pore
2 nm – 10 µm

Nezapolnjen prostor med 

cementnimi hidrati, Povezan 

sistem por

Propustnost – splošen vpliv na 

obstojnost, trdnost

Zračne pore 0,1 mm – 1 mm
Ujet ali namenoma vnešen zrak, 

izolirane pore sferične oblike

Odpornost na zmrzovanje in 

tajanje, trdnost



Kako lahko vplivamo na poroznost 
betona?

Stopnja hidratacije – čas

Vodocementno razmerje

Sestava veziva – vpliv na velikostno porazdelitev por

Zmanjšanje kapilarne poroznosti ima 

neposreden vpliv na zmanjšanje 

permeabilnosti betona in s tem na izboljšanje 

obstojnosti!



Fizikalni vzroki propadanja betona 

Splošna delitev na fizikalne in kemijske vzroke; pri realnih pogojih 

pride do kombiniranega in sinergijskega delovanja večih dejavnikov

Fizikalni vzroki 
propadanja betona

Obraba 
površine

Abrazija Erozija Kavitacija

Nastanek 
razpok

Sprememba 
volumna

Gradient 
temperature in 

vlažnosti

Kristalizacija 
soli v porah

Obremenitev

Preobremenitev, 
Udarec

Ciklične 
obremenitve

Temperaturni 
ekstremi

Cikli 
zmrzovanja 
in tajanja

Ogenj



Obraba površine

abrazija

erozija

kavitacija



Ukrepi za povečanje 
odpornosti betona proti obrabi

Za vse primere obrabe
visoka tlačna trdnost betona (nizko V/C razmerje)

dobra zgoščenost in ustrezna nega betona

morebitna uporaba dodatkov za povečanje odpornosti na obrabo 
in/ali za povečanje sprijemne trdnosti med agregatom in 
cementnim kamnom (polimerne disperzije, mikrosilika, 
metakaolin, mikroarmatura – predvsem jeklena vlakna)

Abrazija in erozija
uporaba kvalitetnega agregata z visoko trdnostjo in odpornostjo 
na obrabo

uporaba večjega deleža grobozrnatega agregata in manjše 
količine cementnega veziva

Kavitacija
dobra kvaliteta stika med zrni agregata in cementnim kamnom

gladke površine brez nenadnih sprememb naklona



Propadanje betona 
zaradi nastanka razpok

Vzroki
sprememba prostornine

zaradi sprememb 
temperature in relativne 
vlage
zaradi pritiska v porah, ki je 
rezultat kristalizacije soli
zaradi termične 
nekompatibilnosti 
mineralnega agregata in 
cementnega kamna

obremenitve
preobremenitev in udarna 
obtežba
ciklična obtežba

izpostavljenost ekstremnim 
temperaturam

zmrzovanje-tajanje
požar                          



Zmrzovanje in tajanje betona

Voda, prisotna v kapilarnih porah, zmrzne, poveča se volumen (cca 9 %)

Nastanek t.i. hidravličnega tlaka, ki je odvisen predvsem od razdalje do 

prostora, kjer se lahko nastala napetost sprosti

Ta prostor je največkrat sosednja pora, ki je prazna ali ne povsem polna

V strjeni cementni pasti je kritična razdalja nad katero pride do 

mehanskih poškodb okoli 200 µm



Ukrepi za povečanje 
odpornosti betona proti zmrzovanju-tajanju

Izdelava betona s čim manjšim deležem kapilarnih por, kritična je 

predvsem prisotnost por > 100 nm mm (izbira dovolj nizkega V/C 

razmerja, učinkovito zgoščevanje, dodatek superplastifikatorjev).

Uporaba aerantov (optimalni učinek dobimo s porami velikosti 0,1-

0,2 mm).

Ustrezna in dovolj dolga nega betona, da preprečimo nastanek 

razpok zaradi krčenja cementnega kamna in temperaturnih vplivov.



Kemijski vzroki propadanja betona

Kemijske interakcije med agresivnimi snovmi iz okolja in komponentami 

cementnega veziva. 

Kemijski vzroki 
propadanja betona

Reakcije izmenjave 
med agresivnimi 
fluidi in vezivom

Odstranjevanje 
Ca2+ z 

vodotopnimi 
produkti

Odstranjevanje 
Ca2+ z netopnimi 

produkti

Reakcije 
zamenjave 
Ca2+ v C-S-

H

Hidroliza in luženje 
veziva

Povečanje 
poroznosti in 

permeabilnosti

Izguba 
alkalnosti

Izguba 
mase

Potenciranje 
hitrosti procesov 

propadanja

Izguba 
trdnosti in 

togosti

Reakcije nastanka 
ekspanzivnih produktov

Povečanje 
napetosti v 
materialu

Nastanek  
razpok

Nastanek 
deformacij



Reakcije kationske izmenjave

Najpogostejše so reakcije nastanka topnih produktov:

2NH4Cl + Ca(OH)2  CaCl2 + 2NH4OH

(NH4)2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4 + 2NH4OH

Reakcije delno topnih produktov:

MgCl2 + Ca(OH)2  CaCl2 + Mg(OH)2

Zamenjava Ca v C-S-H gelu:

Mg2+ + C-S-H  Ca2+ + Mg-S-H



Sulfatna korozija

Reakcije, ki vključujejo nastanek ekspanzivnih produktov v strjenem 

betonu lahko vodijo v zelo resne poškodbe. 

V naravi ni nenavadno, da najdemo vode z relativno visokimi 

koncentracijami sulfatnih ionov. 

Sulfatni napad se navzven kaže z ekspanzijo in nastankom razpok v 

betonu. Razpoke povečajo permeabilnost materiala, posledično voda s 

škodljivimi snovmi lažje penetrira v notranjost konstrukcije in s tem se 

proces propadanja pospeši. 

Sulfatna korozija se manifestira tudi v progresivnem padcu trdnosti, mase 

in kohezivnosti hidratacijskih produktov cementa. 



Sulfatna korozija

Na sulfatne ione sta najbolj ranljiva kalcijev hidroksid in 

kalcijeve aluminatne faze (predvsem AFm)

Ob stiku cementnega veziva s sulfatnimi ioni, pride do 

prehoda monosulfoaluminata (SO4-AFm) v etringit (SO4-AFt).
3CaO·Al2O3·CaSO4·18H2O + 2Ca(OH)2 + 2SO3 + 12H2O  3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O

Reakcijo spremlja povečanje volumna za več kot 100 %

Sulfatni ioni reagirajo tudi s kalcijevim hidroksidom, pri 

čemer nastane sadra:

Na2SO4 + Ca(OH)2 + 2H2O  CaSO4·2H2O + 2 NaOH

MgSO4 + Ca(OH)2 + 2H2O  CaSO4·2H2O + Mg(OH)2



Ukrepi za povečanje odpornosti betona 
proti delovanju agresivnih snovi iz okolja

Vsi primeri kemijske korozije cementnega kamna

Izdelava kompaktnega betona s sistemom por, ki ovira prodiranje 
škodljivih snovi v beton - nizko prepustnost betona za agresivne snovi 
in vodo dobimo z nizkim V/C razmerjem, visokim deležem cementa s 
povečano odpornostjo na kemijsko agresijo, uporabo 
superplastifikatorja, mikrosilike ter z optimalnim zgoščanjem in nego 
betona.

Sulfatna korozija

uporaba SR cementov - cementov z nizkim deležem klinkerskega 
minerala C3A (sulfatnoodporni portland cement, sulfatno odporni 
žlindrin cement)



Propadanje betona 
zaradi alkalno-agregatne reakcije

Kemijska reakcija med agregatom in alkalijami v cementnem kamnu

Potencialno alkalno-reaktivne sestavine agregata:

minerali na osnovi amorfnega silicija

drobljeni dolomitni in apnenčasto dolomitni agregati 

Ukrepi za preprečevanje:

Nereaktiven agregat, omejitev alkalij (< 0.6 % Na2O)



Korozija jeklene armature v betonu

Elektrokemijski proces:
Nastanek korozijskih celic na armaturi (lokalne anode in katode)

Anoda: Fe  Fe2+ + 2e-; Fe2+ + mOH- + nH2O  FeO·(H2O)x  (rja)

Katoda: ½ O2 + H2O + 2e-
 2OH-



Korozija jeklene armature 

V običajnem armiranem betonu (visok pH) je kovinska površina vedno 

pasivirana s plastjo Ca(OH)2 oz. nepermeabilnim slojem železovega 

oksida. 

Kovinsko železo običajno ni na voljo za anodno reakcijo, vse dokler se 

zaščitni sloj na armaturi ne predre (pH < 11,5).

Ob prisotnosti kloridnih ionov pride do nestabilnosti površine armature 

že pri bistveno višjih pH vrednostih.

Mejna vrednost razmerja Cl-/OH-, nad katerim pasivni sloj razpade se 

ocenjuje na vrednost okoli 0,6.

Pomembno vlogo pri koroziji armature igrajo voda, kisik in kloridni 

ioni, zato je tudi v tem primeru permeabilnost faktor, ki močno 

regulira korozijski proces. 



Ukrepi za preprečevanje korozije armature

Dovolj debela zaščitna plast betona

Ustrezno zgoščanje in nega betona

Nizka prepustnost betona za vodo in pline (nizko V/C 

razmerje, ustrezna količina cementa, ustrezna zrnavostna

sestava agregata, uporaba dodatkov)

Upoštevanje morebitnega povečanja prepustnosti in/ali 

zmanjšanja alkalnosti zaščitne plasti betona zaradi ostalih 

fizikalno-kemijskih procesov 

Uporaba različnih premazov



Sklep

Obstojnost betona je bistveno bolj kot od 

trdnostnega razreda betona odvisna od 

kvalitete cementnega kamna v njem.

Cementni kamen primerne kakovosti lahko v 

betonu dosežemo predvsem z:

Dovolj nizkim vodocementnim razmerjem  

Ustreznim deležem cementa (veziva)

Ustrezno vrsto cementa (veziva)

Mehanska trdnost je v smislu obvladovanja 

obstojnosti betona postranskega pomena.



Vplivi okolja na beton so v SIST EN 206 
določeni s stopnjami izpostavljenosti

Kako je beton obremenjen

Napad na armaturo Napad na strukturo betona

morska voda

kloridi

karbonatizacija

zmrzovanje (brez/s solmi)

kemični napad

obraba



Mejne vrednosti 
glede na stopnje izpostavljenosti

Mejne vrednosti za sestave in lastnosti betona glede na stopnje izpostavljenosti (SIST 1026, Tabela N.3)

Ni 

nevarnos

ti 

korozije

Korozija zaradi 

karbonatizacije

Korozija zaradi kloridov
Zmrzovanje - tajanje

Kemijsko 

agresivna okolja

Odpornost proti 

obrabi površine

Morska voda Drugi kloridi

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 XM1 XM2 XM3

Maks.          

w/cc 0,65 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45 0,45 0,55 0,55 0,45 0,55 0,55 0,5 0,45 0,55 0,5 0,45 0,55 0,5 0,45

Min. trdnostni 

razred
C12/15 C20/25 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37 C30/37 C35/45 C30/37 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C30/37 C30/37 C35/45

Min. vsebnost 

cementac

kg/m3

260 280 280 300 300 320 340 300 300 320 300 300 320 340 300 320 360 320 340 360

Min. vsebnost 

zračnih por, %
4,0a 4,0a

PV PV-I PV-I PV-II PV-I PV-II PV-III PV-I PV-II PV-III PV-I PV-I PV-II PV-II PV-I PV-II PV-III

NOZT NOZT-150

OPZT OPZT-S10 OPZT-S25

OO OO-1 OO-2 OO-3

Druge zahteve
Agregati z zadovoljivo odpornostjo 

proti zmrzovanju in tajanju po EN 

12620d
SR cementi b


