
Nuo praėjusio šimtmečio vidurio gelžbetonis vis dažniau 
naudojamas kaip fasadų ir statybos elementų regimasis 
apdailos betonas.

 Pastaraisiais dešimtmečiais buvo pastebėta, kad regimasis, 
neapsaugotas betonas nėra toks nekeliantis problemų, kaip 
anksčiau manyta, ir kartais gerokai pakenkia paviršiams. 
Atitinkamai paskelbta gana daug publikacijų, nagrinėjančių 
šią problemą. Labai gaila, bet dauguma šių publikacijų nėra 
tinkamai paruoštos praktiškai naudoti inžinieriams,  
statybininkams, projektuotojams, architektams ir kt. profesijų 
atstovams, kuriems rūpi pašalinti šiuos pažeidimus arba 
jiems užkirsti kelią. Viena vertus, taip yra todėl, kad 
populiariai manipuliuojama skaičiais ir formulėmis, 
pasitelkiama giliai mokslinė teorija, neatsižvelgiama į 
pagrindinius eksperimentais patvirtintus arba bent jau 
žinomus duomenis. Antra vertus, dažniausiai pateikiamos tik 
nuorodos į atitinkamos srities autorių darbus arba autorius 
naudoja paties nepatikrintus kito autoriaus 
duomenis. 
Dėl šios priežasties pateikta daugybė prieštaringų 
pareiškimų ir rekomendacijų, kurie praktikus greičiau 
klaidina, nei padeda spręsti problemas. 
Todėl šioje publikacijoje reikėtų pamėginti nurodyti 
problemas ir galimybes paprastais žodžiais, kurie būtų 
suprantami itin nesigilinantiems į esmę, moksliškai 
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e Impregnavimas su     lotoso efektu 
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BETONO KARBONATIZACIJA, PAŽEIDIMAI IR PREVENCINĖ APSAUGA
Bendroji informacija

dirbantiems statybos specialistams ar tiesiog suinteresuotiems asmenims. Kompleksinė chemija bei kristalų 
ir hidratų sluoksnių fizika šiuo atveju turėtų būti pasitelkiama tik paviršutiniškai, nes praktikui hidrato 
susidarymo procesai, tirštėjimo struktūra, karbonatizacija, sulfatavimasis moksliniu atžvilgiu, galbūt, yra labai 
įdomūs procesai, bet jam apčiuopiamos naudos neteikia. Tikriausiai jį labiau domina, koks bus galutinis visų 
šių procesų rezultatas, kokie galimi pažeidimai bei kokios yra apsaugos ir sanavimo priemonių galimybės.

Priežastys 

Regimojo betono pažeidimai, pasitaikantys aukštuminių pastatų statyboje, priklausomai nuo jų atsiradimo 
dažnumo, gali būti suskirstyti taip: 
1. Armatūrinio plieno korozija ir jį dengiančio betono skeldėjimas.
2. Ploni, tarsi kiaušinio lukštas, atsilupantys betono sluoksniai be armatūros korozijos. 
Apskritai abiejų pažeidimų priežastis yra ta pati – vanduo ir oro sudėtyje esančios 
kenksmingos dujos, daugiausia degimo procesų metu susidarantys anglies dvideginis 
(CO2) ir sieros dioksidas (SO2). Cementu surišto betono sudėtyje, pasibaigus sukibimo 
(hidratacijos) procesui, yra tam tikras gesintųjų kalkių (kalcio hidroksido, CA(OH)2) 
kiekis, kuris priklauso nuo cemento rūšies.
3. Jei vanduo patenka į cemento poras, tai tam tikra tų gesintųjų kalkių dalis tirpdama 
sudaro stiprų šarminį kalkių vandenį, kurio PH yra 9-13. Kadangi plienas stiprioje 
šarminėje aplinkoje, kurios pH didesnis už 9, yra pasyvus, vadinasi, paviršių korozija 
nevyksta, betone, plieno armatūra turi natūralią antikorozinę apsaugą. Tačiau ši 
natūrali antikorozinė apsauga turi kosmetinį trūkumą. 



Atskiestos kalkės dalyvaujant vandeniui palyginti greit reaguoja su angliarūgšte – tiksliau sakant su ore 
esančiu anglies dvideginiu (CO2) ir virsta vandenyje netirpia kreida (kalcio karbonatu CaCO3).
Taigi aktyvėjant reakcijai betone naudojamas apsaugos veiksnys – gesintosios kalkės. Vos tik gesintųjų 
kalkių atsargos išsenka, į betoną patenkantis vanduo nebetampa šarminiu ir armatūros plienas gali pradėti 
rūdyti. Anglies dvideginio reakcija vadinama karbonatizacija.

Ca(OH)2

Gesintos kalkės
+ CO2

+ anglies dvideginis
→ CaCO3

→        klintys
+ H2O
+ vanduo

Kalkinių statybos skiedinių kietėjimas taip pat grindžiamas šiuo procesu. Betono karbonatizacijos greitis 
priklauso nuo daugelio veiksnių, tarp kurių esminiai yra oro anglies dvideginis, betono drėgnumas ir kietumas. 
Industrinėse šalyse arba jų veikiamuose kaimyniniuose regionuose prie karbonatizacijos dar prisideda ir kita 
svarbi gesintųjų kalkių reakcija – reakcija su SO2. Reakcija su SO2  palyginti su karbonatizacija yra 
pirmenybinė. Tai yra paduodant į atskiestas kalkes CO2 ir SO2 mišinį pirmiausia SO2 surišamas su kalkėmis. 
Tik visiškai sunaudojus SO2 likusios kalkės surišamos su C2.
 Kadangi mūsų ore, tarp kita ko, yra palyginti didelis SO2 kiekis, tai dalis betone esančių gesintųjų kalkių 
reaguoja su SO2. Todėl kalkių reakcija betone nėra grynoji karbonatizacija, o mišri reakcija, kuri vis tiek 
pagaliau veda link betono neutralizacijos. Ore esantys azoto monoksidai reaguoja su rugščiu vandeniu ir taip 
pat dalyvauja neutralizacijos procese. 
Tačiau regimajame betone gesintųjų kalkių reakcija su SO2 negali likti be dėmesio, nes, viena vertus, ji padaro 
nemažai žalos, o kita vertus, gali būti ir visiškai naudinga. Pirmojoje reakcijoje jungiasi

  Ca(ОН)2 + SO2 → CaSO3 + H2O

 Gesintosios kalkės  + sieros dvideginis →  kalcio sulfitas    +       vanduo

Kalcio sulfitas palaipsniui reaguoja antrojoje fazėje su oro deguonimi /

2 CaSO42CaSO3                  +           O2         →     

Susidaręs gipsas (kalcio sulfatas), kaip žinome, suriša palyginti didelį vandens kiekį ir stingsta iki kieto gipso 
hidrato CaSO4 * 2H2O
Vykstant šiam procesui, surišamas ne tik pirmojoje reakcijos fazėje susidaręs vanduo iš reakcijos, o dar ir 
vanduo iš aplinkos.
Kadangi gipsas stingdamas plečiasi daugiau kaip 1 proc., dėl to betono viduje susidaro slėgis (hidratacijos 
slėgis), dėl kurio tarsi kiaušinio lukštas gali išsisluoksniuoti betono paviršius. Tačiau, iš kitos pusės, jei 
susidaro mažai gipso ir jo slėgis mažesnis už betono atsparumą, dėl to sumažėja natūralių betono porų 
skaičius. 
Tačiau mažėjant betono porų skaičiui stabdoma ir tolesnė kenksmingų dujų difuzija, taigi lėčiau vyksta likusių 
gesintųjų kalkių neutralizacija. Susidaranti gipso masė, savaime suprantama, yra labai priklausoma nuo SO2 
kiekio, tačiau, kaip ir betono karbonatizacija, taip ir sulfatavimasis yra reakcijos, vykstančios tik esant skystos 
formos vandeniui (bet ne kaip oro drėgnumui).
Dėl to galima pastebėti, kad betono drėgnumo reguliavimas yra tinkama priemonė gesintųjų kalkių 
neutralizacijos procesui, vykstančiame pačiame betone, valdyti.
Tolesnė priemonė neutralizacijos procesui lėtinti yra betono difuzinio tankio didinimas minėtų kenksmingųjų 
dujų CO2 ir SO2 atžvilgiu.
Žinomas rūdijančios armatūros plieną dengiančio sluoksnio atsiskyrimas verčia prisiminti tai, kad be 
sąmoningai nukreipiamo įsikišimo betone esantis natūralus apsaugos veiksnys, gesintosios kalkės, palaipsniui 
mažėja dėl vis giliau į betoną prasiskverbiančios neutralizacijos zonos.
Vos tik neutralizacijos zona pasiekia plieną, jis pradeda rūdyti. Tada susidaro korozijos produktų, kurie daug 
kartų viršija paties plieno apimtį, taigi palaipsniui susidaro aukštas vidinis slėgis, atplėšiantis armatūrą 
dengiantį betoną, kai viršijamas jo patvarumas.
Tiesa, ir šiam procesui vėlgi reikalingas vanduo. Plienas pradeda rūdyti, kai neutralizacijos zona pasiekia 
plieną ir tokiu būdu jo terpė nebėra šarminė. Labai dažnai būdavo bandoma pagal matematikos dėsnius 
apskaičiuoti greitį, kuriuo betone juda neutralizacijos zona, kad būtų galima prognozuoti, kada prasidės 
pažeidimai. Tai yra, kaip mums teko po daugiau kaip 1100 bandymų pripažinti, neįmanoma, nes greitį, kuriuo 
neutralizacijos zona skverbiasi į vidų, veikia veiksniai, kurie negali būti iš anksto numatyti, pavyzdžiui, orai 
(santykinis oro drėgnumas, temperatūra, vėjo stiprumas, kryptis ir t. t.), taip pat cemento ir betono reikšmės 
betonuojant atitinkamą betono kūną, kurios iš esmės dalyvauja betono difuzinio pasipriešinimo pakitimuose. 

Kalcio sulfitas    +      deguonis    →     gipsas 



Problemos matematinės apskaitos sunkumas čia turi būti parodytas trumpai, skaitytojas apie ją gali pamiršti, 
nes iš tiesų praktikoje, tikrovėje, tuo nieko negalima pradėti. Klopfer vienoje publikacijoje aprašo tokią lygtį: 
Y = 2Dx
Šioje lygtyje „y“ reiškia neutralizacijos gylį, ‚x“ laiką ir „D“ – per tam tikrą laiką nustatytą neutralizacijos gylį.
Iš čia – matematiškai teisingai – Klopfer daro išvadą, kad neutralizacijos gylis iš pradžių greitai didėja, o vėliau 
procesas palaipsniui lėtėja, tačiau pakankamai reikiamu laiku pasiekia bet kokį gylį. Ir toliau jis nusprendžia, 
kad tik dujų difuziją izoliuojančios dangos gali stabdyti betono neutralizacijos procesą. 
Šią teoriją praktika jau seniai paneigė. Griuvėsiuose, o tiksliau tyrinėjant senus, labai storus Romos mūrus, 
kurie buvo išmūryti naudojant kalkių skiedinį, maždaug po 2000 metų apie 85 cm gylyje rasta dar tebesančio 
surišto aktyvaus statybos skiedinio. Vadinasi, nepaisant teoriškai labai mažo kalkių skiedinio difuzinio 
pasipriešinimo, anglies dvideginiui per 2000 metų pavyko difunduoti į vidų ne giliau kaip per 85 cm.
Kokiu būdu atsiranda tokių nuokrypių nuo teorijos?
Sudaryta lygtis nėra tobula, nes joje paliktas be dėmesio labai svarbus veiksnys – betono drėgnumas. 
Prielaidų pagrindas – nuolatinis betono drėgnumas, taigi niekada nesikeičiantys orai. Bet būtent orai – ir tai 
žino visi – kiekvienais metais labai keičiasi.
Mūsų tyrimai parodė, kad aukščiau nurodyta karbonatizacijos reakcija taip pat vyksta ne taip sklandžiai, kaip 
galima prognozuoti teoriškai. Mes jau kalbėjome, kad karbonatizacija ir sulfatavimasis vyksta kaip mišri 
reakcija.
Svarbiausia, kas mums pasisekė atliekant bandymus, vis dėlto yra įrodymas, kad lėtai vykstant neutralizacijos 
reakcijai susidaro smulkesnis kristalų pavidalo neutralizacijos produktas (kreida ir gipsas) negu sparčiai 
vykstant neutralizacijos reakcijai. Kuo greičiau vyksta reakcija, tuo didesnė porose susidaranti ir iš 
neutralizacijos produktų susidedanti masė. Taigi jei reguliuotume reakciją ją labiausiai lėtindami, tai labai 
smulkūs kristalai turi galimybę didėti betono porų raizgalynėje ir palengva jas užpildyti storame sluoksnyje 
nesudarant kenksmingo ardomojo slėgio. Tuo pačiu jau sulėtinta reakcija dar labiau sulėtėja ir pagaliau beveik 
sustoja. Mūsų tyrimai rodo, kad sustabdyti šį procesą galima 15-20 mm betono gylyje tokiu būdu, kad giliau 
glūdintis plienas liktų apsaugotas nuo paviršių korozijos. 

Prevencinės apsaugos galimybės: 
Profilaktinės priemonės turi būti skirstomos į 2 kategorijas: 

1. Normali apkrova paviršiuje pagal klimatines sąlygas ir
2. Sunki apkrova, pavyzdžiui, jei regimojo betono paviršių tiesiogiai veikia išmetamosios dujos dėl 

žemų kūrenimo krosnių kaminų.  

Esant normaliai apkrovai, giliai prasiskverbianti hidrofobizuojanti impregnuojanti sudėtis, pavyzdžiui, „Lotupor“, 
suteikia tinkamą galimybę priešintis neutralizacijos reakcijai.
Valdymo efektas grindžiamas tuo, kad maždaug 8-10 mm betono sluoksnis taps hidrofobinis, taigi beveik 
nepraleidžiantis skystosios formos vandens, ir dėl to betonas liks sausas.
Nehidrofobinio betono tyrimai pagaliau parodė, kad neutralizacija greičiausiai vyksta tada, kai santykinis oro 
drėgnumas yra 70 proc., iki maždaug 30 proc. greitis nenutrūkstamai mažėja ir esant mažesniam kaip 30 proc. 
drėgnumui jis bus labai mažas.
Ir atvirkščiai, tų pačių bandinių, tačiau su 8-10 mm gyliu hidrofobizuotais paviršiais parodė, kad neutralizacijos 
greitis 1-2 dešimtosiomis eilės mažesnis. Tačiau čia vis dėlto reikia nurodyti, kad svarbus šios sėkmės 
veiksnys yra gilus hidrofobizavimas.
Tuose pačiuose objektuose atlikti paviršių, hidrofobizuotu kitu produktu, kurio prasiskverbimo gylis 3 mm, 
tyrimai rodo, kad neutralizacijos greitis sumažėjo vidutiniškai tik 28 proc.
Šį procesą, grindžiamą eksperimentais, galima paaiškinti taip:
kadangi vanduo nuteka nuo betono paviršiaus lašais skysta forma, tai neutralizacijos reakcijai, vykstančiai 
betono viduje, jis jau nebeegzistuoja. Jei čia kalbama apie vandenį, tai apskritai kalbama ne apie vandenį, o 
apie rūgštį (labai atskiestą) (rūgštų lietų), nes CO2 ir SO2 labai gerai tirpsta vandenyje ir veikiant vandeniui 
sudaro rūgštis.
Betone kapiliarais vanduo teka maždaug 80 kartų greičiau palyginti su drėgno oro pristatymu į reakcijos zoną. 
Be to, rūgšties prasiskverbiančiame vandens laše yra daug kartų daugiau negu difunduojančiame per tą patį 
laiką ore.
Taigi reakcija priklauso nuo vandens, kuris gali patekti į poras garo forma vadinamojo oro drėgnumo pavidalu. 
Be to, šis vanduo vis dėlto bus veiksmingas tik tada, kai dėl nusileidusio rasos taško susikondensuos iš oro ir 
tokiu būdu vėl susidarys skysta forma. Tik skysta forma jis reaguoja su kenksmingomis dujomis, atitinkamomis 
rūgštimis, kurios ir sukelia griaunamąsias reakcijas. Viena vertus, šį procesą veikia dideli temperatūros 
svyravimai, kurie mažėja arčiau prie vidinės betono dalies, didelis santykinis oro drėgnumas ir oro apytaka tarp 
hidrofobinės ir giliau glūdinčios porų ertmės. Tik tada reikiamas oras didelio oro drėgnumo forma patenka į 
dabar jau giliai betone esančią reakcijos zoną. Oro apytaka, kurios kryptis į betono vidų, labai nedidelė, nes 
poros labai ilgos (palyginti su jų skersmeniu).



Kaip teigiamas šalutinis poveikis susidaro stiprus 
pasipriešinimas ir kenksmingųjų dujų CO2 ir SO2 
difuzijai. 
Difuzijos reikšmės tokiomis sąlygomis mažėja taip, kad 
atliekant eksperimentus neutralizacijos zonos judėjimas 
daugiau nebeatsekamas.

Taigi teoriniais svarstymais grindžiamus daugumos 
publikacijų argumentus, kai teigiama, jog veiksmingai 
stabdyti neutralizacijos greitį galima tik storais dujoms 
nelaidžiais dangų sluoksniais, atliekant eksperimentus 
galima įrodyti esant klaidingus.

Priemonės, kurių rekomenduojama imtis prasidėjus 
pažeidimams 

Jei betonas jau pradėjo atsiskirti nuo surūdijusios 
armatūros, tai patikimas požymis, kad šarminė betono 
neutralizacija jau pasiekė paviršius, esančius netoli 
armatūrinio plieno. Tolesnis šiek tiek giliau glūdinčio 
armatūrinio plieno pažeidimas – tik laiko klausimas, jei 
nebus imtasi jokių kontrpriemonių.
Dabar kritinis laikas, kai reikia sustabdyti neutralizaciją 
hidrofobizavimu Lotupor‘u, siekiant sumažinti tolesnius 
pažeidimus. 
Apdorojus „Lotupor“ priemone jau pažeistus paviršius, 
reikia laukti 8-10 mėnesių, kol bus galima juos sanuoti. 
Reikia atminti, kad be jau matomų nuoskilų dar yra 
korozijos pažeistų vietų, kur trūkimo slėgis jau 
pasiektas ir todėl gali atsirasti daugiau nuoskilų. 
Griaunamosios reakcijos tęsis ir po hidrofobizavimo 
„Lotupor“ priemone (dėl esamo liekamojo drėgnio), bet 
jos palaipsniui lėtės tol, kol maždaug po 6 mėnesių, 
beveik sustos arba sumažės iki minimumo. 

Sanavimo priemonės

Pažeistus paviršius galima sanuoti statybiniu 
cemento skiediniu arba standartiniais statybiniais 
skiediniais. Tačiau visada reikia padengti 
sutvirtinamąja priemone tam, kad naujasis 
statybinis skiedinys priliptų prie seno betono. 
Galima naudoti standartines rišamąsias emulsijas, 
pavyzdžiui, tifą arba naftgruntą. 
Optimalią, dinamiškai susijusią seno betono ir 
statybinio remontui skirto skiedinio jungtį 
garantuoja mūsų dviejų komponentų derva 
„PlastaPox UH“, kuri garantuoja patikimą betono ir 
atitinkamai remontui skirto statybinio skiedinio 
sukibimą (žr. PlastaPoxInfo-1).
Jei baigus remontą planuojama dažyti betoną, 
neatmeskite teiginio, kad net geriausios kokybės 
hidrofobizuojantys fasadų dažai (pavyzdžiui, 
fasadų dažai, pagaminti silikoninių dervų pagrindu) 
vieni patys dėl savo plono sluoksnio, negarantuoja 
tokios pat apsaugos nuo šarminės neutralizacijos 
zonos plėtros, kaip giliai į betoną prasiskverbiantis 
impregnantas „Lotupor“.
Ir vis dėlto hidrofobizavimas „Lotupor“ priemone yra 
puiki gruntavimo medžiaga visiems dispersiniams 
fasadų dažams. Vadinasi, pirma reikia apsaugoti 
betoną, o vėliau dažyti fasadui skirtais dažais. 

Betono sanavimas aušinimo bokštuose, pastatytuose iš 
betono blokų. Apačioje darbai baigti, o viršuje – tebevyksta.
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