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CARBONATION AS ONE OF THE PRINCIPLE REASONS FOR DEGRADATION 
OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES  

SUMMARY 

European standards EN 1504 for reparation and protection of reinforced concrete structures describes 
complete system of principles, methods and measures for determination of causes and level of 
degradation of reinforce concrete structures, as well as reparation and protection measures and 
materials. Concrete carbonation process is one of the main reasons for degradation of reinforce 
concrete structures, especially in environments where concentration of CO2 is high (cities, tunnels, 
bridges, industrial objects etc.) Proper prevention of these objects largely expands their exploitation 
period, drastically reducing possible reparation expanses.  

Key words: Carbonation, Reparation, Protection, Reinforced concrete structures 

Стеван МИТРЕВСКИ1; Никола УЗУНОВ2 

КАРБОНИЗАЦИЈАТА КАКО ЕДЕНА ОД ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА 
ОШТЕТУВАЊА И ДЕГРАДАЦИЈА НА АРМИРАНОБЕТОНСКИТЕ К-ЦИИ 

РЕЗИМЕ 

Европските стандарди ЕN 1504 за санација и заштита на армиранобетонските конструкции го 
предвидува коплетниот систем на принципи, мерки и методи за утврдување на причините и 
степенот на оштетување на армиранобетонските конструкции, санација и заштита на истите, 
како и материјалите кои притоа ќе се применат. Процесот на карбонизација на бетонот се 
јавува како еден од основните фактори за деградација на армиранобетонските конструкции, 
особено во средини каде концентрацијата на јаглерод диоксид е висока (градски средини, 
тунели, мостови, индустриски објекти итн.). Соодветната превенција на ваквите објекти во 
голема мерка го продолжува нивниот век на експлоатација, притоа драстично намалувајќи ги 
средствата кои евентуално би се користеле за нивна санација.  
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1. ВОВЕД 
Армиранобетонските конструкции по својата природа се трајни, бетонот во текот на времето 
ги подобрува своите јакосни карактеристики и поседува високата алкалност (pH≈13) која ја 
штити арматурата од корозија. Сепак искуството покажува дека поради пропусти во 
проектирањето, изведбата, како и непредвидени услови во текот на експлоатацијата 
настануваат оштетувања и деградација на ваквите конструкции кои бараат превземање на 
дополнителни мерки за санација и спречување на понатамошната деградација. Успешната 
санација на армиранобетонските конструкции кои се оштетени или чија што состојба е 
влошена, зависи пред се од навремената и професионална проценка на состојбата во која се 
наоѓа конструкцијата и причините за настанувањето на таа состојба. Притоа, по извршената 
проценка на состојбата на конструкцијата се врши проектирање, спроведување и супервизија 
на систем од мерки за санација и понатамошна заштита на конструкцијата.  
Во зависност од степенот на оштетувањето се одредува дали ќе се врши санација и зајакнување 
на оштетените делови од конструкцијата, дали ќе се врши реконструкција на комплетната 
конструкција или ќе се руши целата конструкцијата. Секако, изборот која од претходно 
наведените мерки ќе се примени, пред се зависи од проценката на трошоците кои се потребни 
за изведба на истите, како и од карактерот и значењето на самата конструкција. Притоа, 
неопходно е да се запазат одредени технички принципи  како и да се изврши избор на 
соодветна методологија, материјали и системи за репарација и заштита. Истите се дефинирани 
во согласност со европскиот стандард за санација и заштита на армирнобетонски конструкции 
EN 1504. 

2. ФАЗИ НА САНАЦИЈА И ЗАШТИТА НА АРМИРАНОБЕТОНСКИТЕ 
КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ЕВРОПСКИОТ СТАНДАРД EN 1504 

Европските стандарди ЕN 1504 за санација и заштита на армиранобетонските конструкции 
предлагаат пет главни фази на изведување на истата:  

 Првата фаза се однесува на проценката на состојбата во која се наоѓа конструкцијата и 
проценка на големината на оштетувањето на истата. Оваа проценка можат да ја 
професионално да ја извршат единствено квалификувани и искусни инженери. Притоа треба 
да се замат во предвид две гледишта - Првото се однесува на проценката на состојбата на 
објектот, односно идентификација на сите видливи, невидливи и потенцијални оштетувања, 
додека второто се однесува на разгледување на причинителите на настанување 
оштетувањата, односно утврдување на влијанијата на кои конструкцијата била изложена, на 
кои е изложена во моментот на вршење на ревизијата, како и влијанијата на кои ќе биде 
изложена конструкцијата во текот на понатамошната експлоатација.  

 Втората фаза се однесува на идентификација на главните причини за деградација на 
составните делови од армираниот бетон, односно деградацијата на бетонот која може да 
биде последица на хемиски, физички и механички влијанија, и деградацијата односно 
корозијата на арматурата.  

 Третата фаза се одесува на можностите и опциите кои стојат на располагање за успешна 
репарација и заштита на конструкцијата. Врз основа на степенот на оштетувања на 
конструкцијата, како и нејзиниот карактер и значење, се разгледуваат можните опции (не 
превземање на мерки за санација, намалување и спречување понатамошната деградација без 
санирање, поправка и зајакнување на делови од конструкцијата, реконструкција на 
комплетната конструкција или рушење на конструкцијата). Врз основа на направениот 
избор се изготвува стратегија за санација и заштита со која ќе се обезбеди понатамошната 
непречена експлоатација на конструкцијата. Притоа со разгледувањето на опциите кои ги 
имаме се утврдува начинот на експлоатација на конструкцијата по извршената санација, 
како ќе се пренесуваат товарите за време и по санацијата, можноста за понатамошни 
интервенции и одржување, цената на чинење на различните опции, ризикот како и можните 
последици од евентуален лом на конструкцијата. Исто така, значаен фактор при изборот е  
влијанието на различните можности за санација на животната средина.  



 Четвртата фаза се однесува на изборот на соодветен принцип и метод за санација на 
конструкцијата. Најнапред, врз основа на состојбата на конструкцијата треба да се одреди 
најсоодветниот принцип за санација и заштита, а потоа треба да се одлучи кои методи ќе се 
применат. Притоа избраниот принцип, а следствено на тоа и избраните методи треба да 
бидеат соодветни на условите и побарувањата на вградувањето, како и на условите при 
понатамошната експлоатација. Овие принципи го условуваат понатамошниот правилен 
избор на материјали кои ќе се применат за санација и заштита на конструкцијата. 
Потребните карактеристики на материјалите кои ќе се применат се определуваат соодветно 
на Европскиот стандард EN 1504 во деловите 2-7 и во делот 10. Притоа треба да се води 
сметка да недојде до несакани физички и хемиски реакции помеѓу материјалите за санација 
како и помеѓу материјалите и конструкцијата. Исто така треба да се внимава материјалите 
како меѓусебе така и со конструкцијата да поседуваат термална компатибилност, односно 
еднакво да се однесуваат при промените на температурата.  

 Последната петта фаза на санацијата се однесува на мониторингот на конструкцијата во 
текот на понатамошната експлоатација. При следењето на понатаошното однесување на 
конструкцијата, мора да се дефинира колку е очекуваниот век на траење на применетиот 
материјал за санација, како и векот на самата конструкција, мора да се дефинира што се ќе 
опфати таа инспекција и конечно, кој ќе биде одговорен да ја спроведува истата. 

3. ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ОШТЕТУВАЊА И ДЕГРАДАЦИЈА НА АРМИРАНИОТ 
БЕТОН 

Во согласност со стандардот за санација и заштита на армиранобетонските конструкции EN 
1504, како што е и покажано во табелата подолу, треба да се прави разлика помеѓу оштетувања 
во бетон и оштетувања предизвикани од засилена корозија на арматурата. 
 

 
 

Шема на основните причинители на 
оштетувањата на бетонот 

Шема на основните причинители за 
појавата на корозија на арматурата 

Дополнително, стандардот EN 1504 ги класифицира типовите на оштетувања кои може да 
настанат кај армиранобетонските конструкции во единаесет групи, за кои предвидува системи 
на мерки (принципи) врз основа на кои може да се изврши понатамошна санација или заштита. 
Притоа првите шест принципи се однесуваат на санација и заштита на бетонот, додека 
останатите пет принципи се однесуваат на арматурата. 

4. КАРБОНИЗАЦИЈАТА КАКО ЕДЕНА ОД ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА 
ОШТЕТУВАЊЕ И ДЕГРАДАЦИЈА НА АРМИРАНОБЕТОНСКИТЕ К-ЦИИ 

Една од најчестите причини за оштетувањата кај армиранобетонските конструкции, особено во 
градски средини и кај инфраструктурни објекти изложени на зголемена емисија на јаглерод 
диоксид е појавата на карбонизација на бетонот.  
Карбонизација на бетонот претставува промена на алкалноста на бетонот како последица на 
хемиска рекција помеѓу бетонот и јаглерод диоксидот од атмосферата. Конкретно, јаглерод 



диоксидот присутен во атмосферата се раствора во вода и формира раствор на јаглеродна 
киселина H2CO3, кој ја прави средината кисела.  
H2O+CO2→H2CO3 
Оформената јаглеродна киселина реагира со алкалниот калциум хидроксид кој е присутен во 
матрицата на бетонот и создава нерастворлив калциум карбонат, а овој процес резултира со 
пад на pH вредноста од 12,5 на околу 8,5.  
H2CO3+Ca(OH)2→CaCO3+2H2O 
Вистинската опасност од карбонизацијата за армиранобетонските конструкции произлегува 
токму од намалувањтето на pH вредноста на бетонот. Имено, во средина каде pH вредноста е 
помала од 11 челикот подложи на корозија. Кога карбонизацијата ќе дојде до арматурата, а 
соодветно на тоа и pH вредноста на бетонот се спушти под 11, заштитната обвивка околу 
арматурните прачки неможе повеќе да ја врши својата улога.  
Дополнитлно, создадената р’ѓа на челикот експандира предизвикувајќи напрегања во бетонот, 
а тоа резултира со појава на пукнатини и поголемо навлегување на вода што овозможува 
понатамошна уште поголема деградација. 
 

   
 

Контаминација 
на бетонот 

Карбонизација  
на бетонот 

Карбонизацијата 
достигнува до 

арматурата 

Корозија на  
арматурата 

 
Бетонот честопати целосно карбонизира без притоа да има видлив показател за влошувањето 
состојбата на истиот, оставајќи го челикот изложен на воздух, но не и на влага.  
Проблеми се јавуваат онаму каде што бетонот е изложен на надворешни атмосферски 
влијанија или во одредени ситуации внатре во објектот, како што се кујни и бањи, односно 
делови кои подложат на кондензација на влага или вода. Надворешните армиранобетонски 
фасадни површини се исто така многу подложни на карбонизација, особено доколку 
заштитниот бетонски слој е со несоодветна дебелина. 
  

  

Ефекти од карбонизација на армиранобетонските конструкции 

 
Втор негативен ефект од карбонизацијата е тоа што со намалување на алкалноста на бетонот се 
зголемува на подложноста на арматурата на корозија од хлориди. Причинител на овој тип на 
корозија најчесто е натриум хлоридот (морска сол), кој е присутен во морската вода, почвите, 
или се користи на автопатиштата и паркингинзите за одмрзнување во зимскиот период.  
 



5. САНАЦИЈА И ЗАШТИТА НА АРМИРАНОБЕТОНСКИТЕ КОНСТРУКЦИИ ОД 
ПРОЦЕСОТ НА КАРБОНИЗАЦИЈА 
 

Доколку се направи споредба помеѓу износот на средства инвестирани во градење на 
инженерски и инфраструктурни објеткти, наспроти средствата вложени за реконструкција и 
санација на истите во текот на нивната екплоатација, можеме да констатираме дека кај голем 
број постоечки објекти средствата вложени во санации ја надминуваат вредноста на самата 
инвестиција за нивно градење. Со цел да се намали ваквиот однос, односно да се 
рационализираат средствата кои се трошат за санации - проектантите, изведувачите и 
производителите на градежни материјали треба да се придржуваат кон пропишаните стандарди 
за проектирање, изведба и заштита на новите и постоечки конструкции - пред да дојде времето 
за нивна санација.  
Стандардот за санација и заштита на армиранобетонските конструкции EN 1504 ги 
класифицира типовите и степените на оштетување на конструкциите – притоа дефинирајки 
системи на мерки и методологија за нивна санција.  
Основа на санацијата на армиранобетонски констукции, во случај на деградација предизвикана 
од корозија на бетонот и арматурта кај постоечки армиранобетонски конструкции е 
комплетното отстранување на  деградираните делови од бетонот, заменување на кородираната 
и изложена арматура, како и замена на оштетените делови од бетонот со висококвалитетни 
материјали наменети за санација на армиранобетонски конструкции. Ваквте материјали мораат 
да поседуваат високи јакосни карактеристики – јакост на притисок најмалку колку вредноста 
на проектираниот и вгаден бетон, честопати и високи јакости на затегнување и свиткување, 
одлична адхезија за подлогата од постоечки бетон и челик, отпорност на атмосерски влијанија 
и хемиски агресии.  
Изборот на соодветна методологија и материјали за санација секогаш не соочува со одредени 
проблеми:  
 во текот на отстранувањето на деградираните делови на конструкцијата можно е да дојде до 

оштетување на други делови од конструкциајта  
 како резултат на електрохемиската природа на процесот на корозија, санацијата може да 

доведе до проширување на корозијата на соседните делови, особено кога корозијата е 
предизвикана од хлориди. 

 санираните делови можат да бидат визуелно нападни поради тоа што е многу тешко да се 
погоди бојата и текстурата на постоечкиот бетон 

 обемното отстранување на бетонот бара привремено поставување на потпори што 
допринесува за усложнуавање и поскапување на проектот за санација 

 
Како еден од основните причинители на оштетувањата на армиранобетонските конструкции 
особено во средини со високи концентрации на CO2 се јавува процесот на кабонизација.  
Стандардот за санација и заштита на армиранобетонските конструкции EN 1504 предвидува 
низа превентивни мерки за спречување на појавата и заштита на контрукциите од 
карбонизација.  
Кај новите армиранобетонски конструкции можно е да се применат низа мерки за зголемување 
на отпорноста од несакани влијанија уште во текот на самото градење: 
 Производство на високо квалитетен бетон, со високи јакосни карактеристики и затворена 

структура. Развојот на современата технологија на бетонот, како и примената на 
современите адитиви за бетон и сулфатоотпорни цементи овозможува производство и 
квалитетно вградување на  водонепропусен бетон со висока отпорност на атмосферски 
влијанија, хемиска агресија, мрзнење, агресија од хлориди и сулфати, како и непропусност 
односно намалување на можноста од прогрес на процесот на карбонизација низ бетонскиот 
пресек.    

 Армиранобетонските конструкции кои се наоѓаат под вода и се изложени на дејство од 
хлориди треба да се примени соодветна хидроизолација отпорна на дејство на хлориди. 

 Антикорозивна заштита на арматурата пред вградувањето. Во повеќе земји овој принцип на 
заштита на арматурата е веќе удомен.  



 Примена на арматурни прачки произведени од синтетички влакна како што се карбонските, 
стаклените, арамидните итн. Овие типови на влакна неподлежат на корозија, меѓутоа нивна 
примена значи и зголемување на цената на финалниот продукт. 

 Примена на пенетрирачките материјали на база на силан и силоксан. Ваквите матријали се 
покажале добри за спречување на појавата на влага во бетонот во случаите кога количество 
на вода кое директно делува на бетонот е мало. Овие материјали се тренспарентни и 
навлегуваат во површинскиот слој на бетонот оставајќи го надворешниот изглед на бетонот 
непроменет. Сепак, силаните не се погодни за бетони во кои веќе е започнат процесот на 
карбонизација. 

 Примена на антикорозивни премази за заштита на 
бетонската површина. Со цел да овозможат соодветна 
заштита на бетонот, премазите кои ја спречуваат 
карбонизацијата мора да бидат еластични и да овозможуваат 
премостување на микропукнатините на површината од 
армиранобетонските конструкции, како и да го сопрат 
навлегувањето на јаглерод диоксид. Сепак, премазите 
немаат влијание доколку процесот на карбонизацијата е 
напреднат, а корозијата на арматурата е веќе почната. Со 
примена на овој метод на заштита се постигнуваат добри 
резултати наспроти ниската цена на чинење за негова 
примена. 

6. ИСКУСТВА 
Адинг АД-Скопје има долгогодишно искуство во развој и примена на материјали за 
производство на висококвалитетни водоотпорни и сулфатоотпорни бетони, антикорозивна 
заштита на арматурата и материјали за санација на армиранобетонски конструкции. 
Дополнително, Адинг АД-Скопје произведува и материјали за заштита на армиранобетонските 
конструкции од процесот на карбонизација што беше и предмет на разгледување во оваа тема.   
АНТИКОРОЗИН-ББ и АНТИКОРОЗИН-БР, се најчесто применувани материјали посебно 
дизајнирани за заштитата на инженерски и инфраструктурни објекти како што се мостови, 
вијадукти, надпатници и надвозници, тунели, Њу Џерси огради, пристанишни објекти, 
фабрички оџаци и разладни кули, како и останати армиранобетонски конструкции изложени на 
висока концентрација на јаглерод диоксид, хлориди, сулфати и останати хемиски агресивни 
соединенија. Овие материјали се едноставни за апликација (се нанесуваат со премачкување или 
распрскување), истите се еластични што им дава можност да ги премостуваат прснатините во 
бетонот, отпорни се на атмосферски влијанија и отпорни се на УВ-зрачење. Нивната примена 
ја штити конструкцијата од продор на јаглерод диоксид и појава на карбонизација. На ваков 
начин драстично се зголемува трајноста на армиранобетонските конструкции и притоа се 
овозможува за релативно мали трошоци за одржување да се продолжи векот на експлоатација, 
како и самата функционалност на објектите. 
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