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ABSTRAKT 
Pravděpodobně nejčastějším typem degradace železobetonových konstrukcí je 

koroze ocelové výztuže. Povrch výztuže je chráněn před korozí tenkou vrstvou 

oxidů železa, která se vytváří díky silnému zásaditému prostředí okolního betonu. 

Ke korozi pak dochází porušením této ochranné vrstvy (i) penetrací chloridů (když 

jejich koncentrace v okolí výztuže překročí kritickou hodnotu), nebo (ii) snížením 

pH pórového roztoku na hodnotu nižší než 9,5. Takové snížení je způsobeno 

karbonatací Ca(OH)2, který reaguje s atmosférickým CO2. 

Hlavním cílem této práce je experimentální studium a modelování karbonatačního 

procesu. Práce je zaměřena především na studium vlivu relativní vlhkosti, doby 

ošetřování a náhrady portlandského cementu alternativními silikátovými příměsmi 

(popílek, vysokopecní struska a metakaolin) na průběh karbonatace. Rovněž bylo 

zjištěno množství zbytkového hydroxidu vápenatého v přítomnosti těchto příměsí  

a jejich pucolánové aktivity. Dále bylo provedeno velké množství parametrických 

studií a vzájemné srovnání karbonatačních modelů. V neposlední řadě byly popsány 

a využity pro další parametrické studie softwarové nástroje, které jsou založené na 

uvedených modelech a uvažují vstupní data jako statisticky nezávislé náhodné 

veličiny. 
 

 

 

ABSTRACT  

The corrosion of steel reinforcement is probably the most frequent type of 

degradation of reinforced concrete structures. Reinforcing bars are protected from 

corrosion by a thin iron oxide layer which is formed on their surface due to a high 

alkalinity of the surrounding concrete. Corrosion may start when this layer is 

destroyed (i) either by chloride ion penetration (when the concentration of dissolved 

chloride at the depth of the reinforcing steel exceeds a critical value) or (ii) by  

a reduction in the pH value of pore solution to values below 9.5. Such a reduction in 

alkalinity is the result of carbonation of the Ca(OH)2 in the concrete mass, i.e. of its 

reaction with the atmospheric CO2.  

The main aim of this work is an experimental investigation and modelling of 

carbonation process. The effect of relative humidity, curing period and replacement 

of Portland cement by supplementary cementing materials (SCM - fly ash, blast 

furnace slag and metakaolin) on carbonation process has been studied. Calcium 

hydroxide content in the presence of SCM and their pozzolanic activities have been 

also determined. Furthermore, lots of parametric studies and comparison of 

carbonation models have been provided. The software tools based on the introduced 

models and considering the input data to be statistically independent random 

variables have been described and used for other parametric studies. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1  KARBONATACE BETONU 

Karbonatace betonu je chemický proces způsobený reakcí oxidu uhličitého se 

složkami cementového tmelu v betonu, čímž dochází k postupnému snižování pH 

pórového roztoku až na hodnotu 8,3. Postoupí-li linie (čelo) takto zkarbonatované 

povrchové vrstvy betonu až k výztuži (tj. zasáhne celou krycí vrstvu), dojde 

k narušení ochranné (pasivační) vrstvy na povrchu výztuže, která pak může začít 

v přítomnosti kyslíku a vlhkosti korodovat. Pasivační vrstva se na povrchu výztuže 

vytváří vzhledem ke skutečnosti, že pórový roztok v nezkarbonatovaném betonu má 

vysokou koncentraci hydroxidových iontů odpovídající hodnotě pH > 12. 

Je-li tedy beton kompaktní (tj. bez trhlin), pronikají molekuly CO2 rovnoměrně od 

povrchu betonu do jeho vnitřních vrstev difúzí a čelo zkarbonatované vrstvy tak 

kopíruje povrch betonu.  

 

1.1 PROCES KARBONATACE BETONU 

Hydroxidové ionty (OH
–
) v pórovém roztoku vznikají jednak disociací hydroxidu 

vápenatého, který se tvoří při hydrataci silikátových slínkových minerálů, a rovněž 

disociací hydroxidu sodného a draselného, které se tvoří reakcí minerálů 

obsahujících Na2O a K2O s vodou. Zatímco hydroxidy sodný a draselný jsou zcela 

rozpuštěny v pórovém roztoku, obsah hydroxidu vápenatého je nízký vzhledem  

k jeho rozpustnosti (0,16 g Ca(OH)2 ve 100 g vody při 20 
o
C) a v cementovém tmelu 

je přítomen rovněž v krystalické formě (portlanditu). Pórový roztok 

v nezkarbonatovaném betonu má vysokou koncentraci hydroxidových iontů 

odpovídající hodnotě pH > 12 [1]. 

Karbonataci způsobuje oxid uhličitý, který reaguje se zásaditými křemičitany  

a hlinitany vápenatými, ale především s hydroxidem vápenatým, sodným  

a draselným. Hydroxidy sodný NaOH a draselný KOH jsou přítomny v cementovém 

tmelu v nízké koncentraci, dominantní roli hraje především hydroxid vápenatý 

Ca(OH)2. Reakce mezi Ca(OH)2 (s) a CO2 (g) lze popsat reakcí [1]: 

Ca(OH)2 (s) + CO2 (g)  CaCO3 (s) + H2O    (1) 

Tato reakce se skládá z několika elementárních kroků, které probíhají v pórovém 

roztoku, vytvářejícím tenký film na stěnách pórů [2-4]. Jedním z elementárních 

kroků je rozpuštění portlanditu: 

Ca(OH)2 (s) Ca
2+

 (aq) + 2 OH
–
 (aq) ,    (2) 

dalším krokem je pak rozpuštění CO2 v pórovém roztoku a vzájemná reakce 

těchto sloučenin: 

CO2 (g)  CO2 (aq)        (3) 

CO2 (aq) + OH
–
 (aq) HCO3

–
 (aq)     (4) 

HCO3
–
 (aq) + OH

–
 (aq)  CO3

2–
 (aq) + H2O    (5) 

Ca
2+

 (aq) + CO3
2–

 (aq)  CaCO3 (s)     (6) 
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Rozpustnost CaCO3 je mnohem nižší než rozpustnost Ca(OH)2. Snížení 

koncentrace hydroxidových iontů neutralizací oxidem uhličitým v pórovém roztoku 

tedy vede k rozpuštění dalších podílů krystalického hydroxidu vápenatého až do 

jeho úplného vyčerpání. Při absenci hydroxidu vápenatého se sníží pH pórového 

roztoku na hodnotu 8,3, která odpovídá koncentraci hydroxidových iontů 

v nasyceném roztoku uhličitanu vápenatého (1,4 mg CaCO3 ve 100 g vody při  

20 °C). Postoupí-li hloubka takto zkarbonatované povrchové vrstvy betonu až 

k výztuži, dojde k narušení ochranné (pasivační) vrstvy na povrchu výztuže, která 

pak za jistých podmínek může začít korodovat. 

Ke snižování pH pórového roztoku betonu dochází pouze v případě uvedené 

reakce. Vyčerpáním zásoby hydroxidu vápenatého vzniklého hydratací slínkových 

minerálů však karbonatace nekončí. Ostatní produkty hydratace slínkových minerálů 

reagují rovněž s oxidem uhličitým velmi složitými reakčními mechanismy. Stálost 

těchto hydratačních produktů vůči oxidu uhličitému a jiným kyselým plynům je 

různá a řídí se termodynamickými zákony. Uplatňuje se i hodnota pH pórového 

roztoku a koncentrace karbonatačních produktů jako uhličitanu sodného  

a draselného, které ovlivňují rozpustnost hydratačních produktů cementu. 

Karbonataci v další fázi podléhají především CSH gely a dosud nezhydratovaný C3S 

a C2S dle následujících reakcí [2]: 

3CaO·2SiO2·3H2O + 3 CO2  3CaCO3·2SiO2·3H2O  (7) 

3CaO·SiO2 + 3 CO2 + x H2O  SiO2·x H2O + 3 CaCO3  (8) 

2CaO·SiO2 + 2 CO2 + x H2O  SiO2·x H2O + 2 CaCO3  (9) 

Karbonatace hydratovaných hlinitanů vápenatých vede ke vzniku Al2O3·nH2O  

a C3A·CaCO3·H11-13, který může karbonatovat dále za vzniku CaCO3 a opět 

Al2O3·nH2O (25-26). U hydratovaných hlinitanů vápenatých a ostatních dosud 

nezhydratovaných složek cementového tmelu probíhá karbonatace pouze  

v povrchové vrstvě a podstatná část pak zůstává nedotčena [2].  

 

Souhrnně lze konstatovat, že proces karbonatace tedy zahrnuje difúzi oxidu 

uhličitého v plynné fázi pórovou strukturou betonu, jeho rozpuštění v pórovém 

roztoku přítomném na povrchu jednotlivých pórů, rozpuštění pevného hydroxidu 

vápenatého v pórovém roztoku, jeho následnou difúzi roztokem a konečně reakci  

s rozpuštěným CO2, popř. reakci CO2 s CSH gelem a dosud nezhydratovanými C3S 

a C2S [5].  

 

1.2 ZÁKLADNÍ ETAPY KARBONATACE 

Vlastní proces karbonatace rozděluje Matoušek [6-8] do čtyř stádií: 

V prvním období karbonatace reaguje oxid uhličitý s hydroxidem vápenatým 

rozpuštěným v pórovém roztoku. Vzniklý uhličitan vápenatý krystaluje v pórech ve 

formě kalcitu. Snížení koncentrace hydroxidu vápenatého umožňuje jeho další 

rozpouštění. To vede k další karbonataci. Vzhledem k velikosti molárního objemu 

uhličitanu vápenatého a hydroxidu vápenatého dochází k vyplňování kapilárních 

pórů cementového tmelu a zhoršování jejich průchodnosti. Dochází tedy ke snížení 



 7 

pórovitosti cementového tmelu a ke zvýšení odolnosti proti působení agresivních 

látek. Mechanické vlastnosti betonu se v tomto stadiu stávají výhodnějšími. 

Ve druhém období karbonatují ostatní hydratační produkty cementu, tj. 

hydratované křemičitany, ale především hlinitany vápenaté. Vznikající modifikace 

uhličitanu vápenatého, spolu s amorfním oxidem křemičitým, zůstávají  

v pseudomorfózách po hydratačních produktech cementu. Uhličitan vápenatý se 

vyskytuje ve formě jemnozrnných krystalů. Vlastnosti betonu se příliš nemění  

a pohybují se kolem původních hodnot. 

Třetí období karbonatace se vyznačuje rekrystalizací jemnozrnných útvarů 

uhličitanu vápenatého. Vznikají rozměrné krystaly kalcitu a aragonitu. Vlivem 

zvýšené vlhkosti může dojít k přeměně metastabilních modifikací uhličitanu 

vápenatého, aragonitu a vateritu, na stabilní kalcit. V této fázi karbonatace se již 

zhoršují mechanické vlastnosti betonu vlivem krystalizačního tlaku na stěny pórů. 

Ve čtvrtém období nastává úplná karbonatace, velké krystaly kalcitu a aragonitu 

prostupují celou strukturou cementového tmelu, dochází ke ztrátě pevnosti  

a rozpadu cementového tmelu. 

U většiny konstrukcí dosahuje karbonatace maximálně 2. stupně, spíše výjimečně 

se vyskytují konstrukce ve 3. a 4. stupni karbonatace (v případě intenzivních zdrojů 

CO2). 

 

2  MODELY KARBONATACE BETONU 

Za dobu životnosti objektu je považována doba, po kterou konstrukce vyhovuje 

požadavkům uživatele. Plánování životnosti konstrukce je tedy proces, který má vést 

k tomu, aby stavba s dostatečnou spolehlivostí plnila všechny požadované funkce 

minimálně po dobu návrhové životnosti při současné optimalizaci nákladů.  

V jednodušších případech, kdy je životnost konstrukce ovlivněna převážně jedním 

degradačním procesem, lze využít dostatečně výstižný matematický model.  

U železobetonových konstrukcí je velmi často dominujícím degradačním procesem 

koroze výztuže. Při odhadu životnosti se pak postupuje tak, že se nejdříve určí 

pomocí příslušných modelů iniciační čas, během kterého dojde k depasivaci výztuže 

vlivem karbonatace, popř. působením chloridů. Poté se stanoví propagační čas, 

během kterého ještě bude splněna podmínka, že zmenšená průřezová plocha výztuže 

je větší nebo alespoň rovna ploše potřebné pro splnění příslušného mezního stavu  

s přijatelnou spolehlivostí. Životnost konstrukce je pak dána součtem těchto 

časových úseků. 

Kromě volby výpočetních modelů, které by v co největší míře měly odpovídat 

skutečnosti, je potřeba věnovat pozornost i vstupním údajům, spojeným 

s technologií betonu a jeho uložení, s vlivy vnějšího prostředí atd. Důsledky těchto 

parametrů se mohou překrývat a často bývá obtížné získat dostatečně spolehlivé 

informace. Nedostatečně realistické hodnoty vstupních parametrů pak mohou 

samozřejmě způsobit závažné odchylky prognózovaných veličin od skutečnosti. 

V případě nadzemních konstrukcí se v modelech uvažuje pouze působení oxidu 

uhličitého, v důsledku čehož dochází k depasivaci výztuže pouze vlivem 
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karbonatace (i když v ovzduší mohou být přítomny i jiné kyselé plyny). Iniciační 

čas, který ohraničuje tzv. pasivní stadium ochrany výztuže, je pak stanoven pomocí 

vhodného modelu popisujícího průběh karbonatace. 

Nejlépe propracované modely karbonatace popisují na mikro-úrovni transportní 

jevy s využitím základních fyzikálních a chemických zákonů [9]. Tento přístup však 

vede k diferenciálním vztahům a následně pak k nutnosti řešení soustav 

diferenciálních rovnic. Jejich numerická řešení obvykle vyžadují např. speciální 

aplikace metody sítí, resp. metody konečných prvků a jsou nevhodná pro 

každodenní praxi. Takové modely proto nejsou v dalším textu uvedeny. 

Matematické modely karbonatace dále uvedené jsou založené na difúzi CO2 

v pórovém systému betonu [3,10]. Difúzi lze popsat II. Fickovým zákonem: 

2

2

x

C
D

t

C
eff









  ,          (10) 

kde C je koncentrace difundující látky, x je vzdálenost od povrchu, t je čas difúze 

a Deff je difúzní koeficient, který závisí na vlastnostech betonu a prostředí. Vztah 

mezi hloubkou zkarbonatované vrstvy betonu xc a časem t lze pak vyjádřit 

jednoduchou funkcí 

tAxc    ,          (11) 

kde parametr A je třeba určit buď experimentálně, nebo pomocí modelu. 

Používané modely se liší právě vyjádřením tohoto parametru a jejich použití tedy 

závisí na znalosti příslušných vstupních veličin, jejich statistických parametrů i na 

dalších okolnostech. 

 

3  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je tedy experimentální studium a rovněž modelování 

procesu karbonatace betonu připraveného z portlandského cementu a z betonu  

s částečnou náhradou cementu alternativními silikátovými pojivy. Jako alternativní 

pojiva jsou využity: popílek, vysokopecní struska a metakaolin. 

 

V rámci disertační práce je řešen: 

 vliv relativní vlhkosti na průběh karbonatace, který je v literatuře rozdílně 

popsán a hodnocen; 

 vliv doby ošetřování na průběh karbonatace; 

 vliv náhrady portlandského cementu alternativními silikátovými příměsmi na 

snížení obsahu hydroxidu vápenatého v cementovém; 

 průběh karbonatace v souvislosti s náhradou cementu alternativními 

silikátovými pojivy; 

 výběr a úprava vhodných modelů popisujících průběh karbonatace pro vývoj 

softwarového nástroje, který by posloužil projektantovi a investorovi při 

navrhování konstrukcí - vzájemné srovnání modelů a rovněž provedení  

a vyhodnocení různých parametrických studií.  
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4  SOUHRN POUŽITÝCH RECEPTUR 

4.1 CEMENTOVÉ PASTY 

Zkušební tělesa z cementové pasty o rozměrech 2020100 mm byla použita ke 

stanovení zbytkového Ca(OH)2. Použité směsi obsahovaly kromě cementu a vody, 

vždy rovněž jednu z příměsí – popílek (POP), struska (STR) nebo metakaolin (MK). 

Složení jednotlivých směsí pro případ popílku je shrnuto v tabulce 1. Stejná 

receptura směsí byla pak použita i v případě ostatních příměsí, pouze v označení je 

pak použita vždy příslušná zkratka pro danou příměs. 

Tab. 1 – Receptura směsi pro cementové pasty s popílkem. 

Označení Cement (g) Popílek (g) Voda (ml) 

ref 400 – 200 

POP10 400 44,4 222 

POP15 400 70,4 235 

POP25 400 133,2 267 

POP30 400 171,6 286 

 

4.2 CEMENTOVÉ MALTY 

Pro zkoušení vlastností na cementových maltách byla zvolena vždy zkušební 

tělesa o rozměrech 4040160 mm. Pro studium vlivu relativní vlhkosti vzduchu 

(RH) a doby ošetřování na průběh karbonatace byla zvolena cementová malta 

s vodním součinitelem 0,54. Hmotnostní poměr kamenivo/cement (a/c) byl 4.  
Směsi pro studium vlivu typu příměsi na průběh karbonatace obsahovaly kromě 

cementu, kameniva a vody, vždy rovněž jednu z příměsí. Složení jednotlivých směsí 

pro případ popílku je shrnuto v tabulce 2. Stejná receptura směsí byla pak použita  

i v případě ostatních příměsí, pouze v označení je pak použita vždy příslušná zkratka 

pro danou příměs. 

Tab. 2 – Receptura směsi pro cementové malty s popílkem. 

Označení Cement (g) Popílek (g) 
Kamenivo 

(g) 
Voda (ml) 

ref 420 – 1260 210 

POP10 - M 420 46,6 1260 234 

POP15 - M 420 73,9 1260 247 

POP25 - M 420 139,9 1260 280 

POP30 - M 420 180,2 1260 300 

 

Ve směsích pro výrobu cementové malty bylo popílkem nahrazeno postupně 10, 

15, 25 a 30 % hmotnosti cementu při zachování hmotnosti kameniva (malty 

označené C) a stejným množstvím pak rovněž kamenivo při zachování hmotnosti 

cementu (malty označené K). Složení jednotlivých směsí je shrnuto v tabulce 3. 
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Tab. 3 – Receptura směsi pro cementové malty pro studium vlivu náhrady 

portlandského cementu, popř. kameniva popílkem. 

Cementová 

malta 

Cement  

(g) 

Popílek  

(g) 

Kamenivo 

(g) 

Voda  

(ml) 

Voda/ 

(cement + 

popílek) 

a/c 

referenční 

C0 
450 – 1350 215 0,48 3,0 

C10 405 45 1350 215 0,48 3,3 

C15 383 68 1350 215 0,48 3,5 

C25 338 113 1350 215 0,48 4,0 

C30 315 135 1350 215 0,48 4,3 

K10 450 45 1305 215 0,43 2,9 

K15 450 68 1282 215 0,42 2,8 

K25 450 113 1237 215 0,38 2,7 

K30 450 135 1215 215 0,37 2,7 

 

5  POUŽITÉ ZKUŠEBNÍ METODY 

5.1 KARBONATAČNÍ ZKOUŠKA 

Pro urychlení průběhu karbonatace byly vzorky vloženy do exsikátoru se 

zvýšeným obsahem oxidu uhličitého (55 ± 5 obj. % CO2). V exsikátorech byla 

upravována relativní vlhkost přítomností nasycených roztoků různých solí - viz 

tabulka 4. V jednom z exsikátorů byl pak místo nasyceného roztoku soli umístěn 

silikagel, který zajišťoval hodnotu RH = 0 - 4 %. Teplota se během průběhu 

karbonatace pohybovala v rozmezí 22 ± 2 °C. 

Po uplynutí stanovené doby uložení byly vzorky vyjmuty z exsikátoru, rozříznuty 

a byla na nich stanovena hloubka karbonatace pomocí fenolftaleinové zkoušky. 

Hloubka karbonatace byla vždy naměřena z každé strany dvakrát a z těchto 8 měření 

byla stanovena průměrná hodnota, která je uvedena ve výsledcích. 

Tab. 4 – Relativní vlhkosti nad nasycenými roztoky solí. 

Nasycený roztok K2SO4 KNO3 KCl NaCl K2CO3 

Relativní vlhkost 

(25 °C) (%) 
97,3 93,6 84,3 75,3 43,2 

 

5.2 STANOVENÍ ZBYTKOVÉHO Ca(OH)2 

Zbytkový hydroxid vápenatý byl stanoven ve výluhu z cementové pasty 

sacharátovou metodou, kdy je výluh titrován v přítomnosti sacharosy odměrným 

roztokem HCl na fenolftalein do odbarvení. 
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5.3 STANOVENÍ PUCOLÁNOVÉ AKTIVITY 

Pucolánová aktivita byla stanovena pomocí tzv. Chapellova testu, kde výsledek 

zkoušky vyjadřuje schopnost pucolánu vázat Ca(OH)2. Známá množství pucolánu  

a oxidu vápenatého jsou ve vodném prostředí 24 hodin společně míchána za teploty 

93 °C. Oxid vápenatý reaguje ve vodě na Ca(OH)2, který je částečně vázán 

pucolánem a částečně zůstává v roztoku. Po filtraci je obsah hydroxidu vápenatého 

ve filtrátu navázán na sacharosu a následně stanoven titrací kyselinou 

chlorovodíkovou. Rozdíl mezi hmotností Ca(OH)2 odpovídající navážce CaO  

a hmotností Ca(OH)2 obsaženého ve filtrátu je hmotnost Ca(OH)2 vázaného 

pucolánem.  
 

VYBRANÉ VÝSLEDKY A DISKUSE 

6  STUDIUM KARBONATAČNÍHO PROCESU 

6.1 VLIV RELATIVNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA PRŮBĚH 

KARBONATACE 

Z výsledků v Tab. 5 vyplývá, že karbonatace při nízké relativní vlhkosti  

(RH < 43 %) a při vlhkosti blízké RH = 100 % vůbec neprobíhá ani po 9 týdnech 

zrychlené karbonatační zkoušky. Nejvyšší rychlost byla dosažena při RH kolem  

84 %, a proto byla většina karbonatačních zkoušek prováděna při této relativní 

vlhkosti. 

Tab. 5 – Dosažená hloubka karbonatace pro různé RH. 

Relativní vlhkost 

(%) 

Hloubka karbonatace 

(mm) 

6 týdnů 9 týdnů 

97 1 1 – 2 

93 2 2 

84 10 – 11 > 20 

75 8 12 

43 0 0 

0 - 4 0 0 

 

6.2 VLIV DOBY OŠETŘOVÁNÍ NA PRŮBĚH KARBONATACE 

Ze získaných výsledků (viz Tab. 6) je patrné, že s rostoucí dobou ošetřování klesá 

hloubka karbonatace. Postup karbonatace je totiž velmi ovlivněn pórovou strukturou 

použité cementové malty, kdy celkový objem pórů klesá s rostoucí dobou 

ošetřování. Rozdíl mezi zjištěnou hloubkou karbonatace u vzorku O365 a O28 není 

výrazný, proto můžeme usoudit, že obvyklá doba ošetřování (28 dní) je pro odolnost 

proti karbonataci dostačující. Rozdíly nejsou tak významné, že by tento faktor musel 

být v každém případě zahrnut do modelu popisujícího průběh karbonatace.  
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Tab. 6 – Hloubka karbonatace pro vzorky s různou dobou ošetřování. 

Označení 
Doba ošetřování 

(dny) 

Hloubka karbonatace 

(mm) 

6 týdnů 9 týdnů 

O365 365 7 9 

O28 28 8 12 

O14 14 11 > 20 

O7 7 12 > 20 

 

6.3 VLIV TYPU A MNOŽSTVÍ PŘÍMĚSI NA PRŮBĚH KARBONATACE 

Ze získaných výsledků (viz Tab. 7) je patrné, že u všech příměsí dochází s jejím 

rostoucím množstvím k rychlejšímu postupu karbonatace, tj. k vyšším hodnotám 

hloubky karbonatace. To je u popílku v souladu s výsledky studia pórové struktury  

a opět to potvrzuje skutečnost, že postup karbonatace je velmi ovlivněn pórovou 

strukturou použité cementové malty. Vyšší porozita malt s vyšším obsahem příměsi 

je dána vyšším množstvím záměsové vody, kdy nebyl brán ohled na reaktivní 

příměsi, a tedy na korekci vodního součinitele. 

Tab. 7 – Hloubka karbonatace pro vzorky s různým typem a množstvím příměsi. 

Typ 

příměsi 
Označení 

Hloubka karbonatace (mm) 

2 týdny 4 týdny 8 týdnů 12 týdnů 

- ref-M 0 0 – 1 0 – 1 0 – 1 

Popílek 

POP10-M 0 0 1 – 2 1 – 2 

POP15-M 0 0 – 1 2 2 

POP25-M 1 – 2 2 3 3 – 4 

POP30-M 3 – 4 4 – 5 6 – 7 7 – 8 

Struska 

STR10-M 0 0 0 0 – 1 

STR15-M 0 0 – 1 1 1 – 2 

STR25-M 0 – 1 1 1 – 2 1 – 2 

STR30-M 1 1 – 2 2 2 

Metakaolin 

MK10-M 0 0 0 0 

MK15-M 0 0 0 0 

MK25-M 0 0 – 1 0 – 1 0 – 1 

MK30-M 0 1 1 1 

 

U cementových malt s rostoucím obsahem příměsi dochází k rychlejšímu postupu 

karbonatace rovněž z důvodu nižšího obsahu OH
–
 iontů. Použité příměsi 

jsou pucolánově aktivní látky, které v přítomnosti vody reagují s hydroxidem 

vápenatým za vzniku produktů s pojivými vlastnostmi. Zvýšení množství příměsi 

tedy vede k vyšší spotřebě hydroxidu vápenatého, vzniklého při hydrataci cementu. 

To se projeví rychlejším snížením koncentrace hydroxidových iontů. 

Rovněž vzájemné srovnání průběhu karbonatace v přítomnosti různých příměsí je 

v souladu s výsledky studia pórové struktury daných vzorků. Nejvyšší celkový 
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objem pórů má vzorek s obsahem popílku. Celkový objem pórů u malt  

s metakaolinem je nejnižší, ale velmi podobný celkovému objemu pórů u malt se 

struskou. Podobné výsledky byly dosaženy u naměřených hloubek karbonatace (viz 

Tab. 7).  

 

6.4 VLIV NÁHRADY PORTLANDSKÉHO CEMENTU, POPŘ. 

KAMENIVA POPÍLKEM NA PRŮBĚH KARBONATACE 

Z výsledků zrychlené karbonatace (viz Tab. 8) je zřejmé, že v případě sady C 

dochází k rychlejšímu průběhu karbonatace u malt s popílkem ve srovnání 

s referenční maltou. Snížení množství cementu vede ke vzniku menšího množství 

hydroxidu vápenatého během hydratace cementu a současné zvýšení množství 

popílku pak k jeho vyšší spotřebě [11]. To se projeví rychlejším snížením 

koncentrace hydroxidových iontů.  

Ve vzorcích malt sady K je relativně vyšší procento cementu ve vztahu 

k množství popílku, což se projeví vyšší koncentrací hydroxidových iontů 

v pórovém roztoku, které jsou k dispozici k reakci s CO2. Ve stejnou dobu bylo 

identifikováno pH > 9 na větší ploše řezu, tedy čelo karbonatace bylo v menší 

hloubce než u vzorků sady C. Snížení množství hydroxidu vápenatého v důsledku 

pucolánové aktivity popílku není pravděpodobně tak výrazné a převládá pozitivní 

vliv snížení porozity těchto cementových malt a zvýšení pevností. 

Tab. 8 – Hloubka karbonatace pro vzorky s náhradou cementu, popř. kameniva 

popílkem. 

Malta 
Hloubka karbonatace [mm] 

2 týdny 3 týdny 7 týdnů 10 týdnů 15 týdnů 

referenční C0 1-2 3 4 5 7-8 

C10 5 5-6 5 6 9 

C15 6 5-6 6 6-7 11 

C25 8 7-8 7-8 9-10 15 

C30 9-10 11-12 10-11 12-13 17-18 

K10 0 0 1 2 5-6 

K15 0 1-2 2 3 7 

K25 0 2 2-3 4 6 

K30 2-3 3-4 3-4 5-6 8 

 

6.5 STANOVENÍ OBSAHU ZBYTKOVÉHO Ca(OH)2 

Z obrázku 1 je patrné, že se stoupajícím množstvím silikátové příměsi dochází ve 

všech případech ke snižování koncentrace Ca(OH)2, protože hydroxid vstupuje do 

reakce s příměsmi. Z použitých pucolánových příměsí se zdá být nejúčinnější 

metakaolin, protože spotřebuje ze všech sledovaných příměsí nejvíce Ca(OH)2. 

Vysokopecní granulovaná struska je latentně hydraulické pojivo, které obsahuje 

vápenaté sloučeniny. K reakci, která vede k vytvoření pevné struktury, tak 

spotřebuje nejméně Ca(OH)2. 
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U vzorků s příměsmi dochází na rozdíl od referenčních cementových past  

k postupnému snižování obsahu Ca(OH)2 v čase, jelikož postupně dochází  

k pucolánové reakci dalších podílů příměsi. Rychlost pucolánové reakce, při které 

dochází ke spotřebě hydroxidu vápenatého, je v těchto případech větší než rychlost 

hydratace dalších podílů cementu, kdy hydroxid vápenatý vzniká. U metakaolinu 

však po 56 dnech dochází k překvapivému zvýšení obsahu zbytkového Ca(OH)2, 

což je způsobeno pravděpodobně tím, že povrch zrn příměsi již zreagoval a nyní 

pucolánová reakce již probíhá pomaleji. 

 
Obr. 1 – Stanovení zbytkového Ca(OH)2 po 56 dnech uložení na vzduchu. 

 

6.6 STANOVENÍ PUCOLÁNOVÉ AKTIVITY 

Zjištěné pucolánové aktivity (viz Tab. 9) jsou v souladu s výsledky stanovení 

množství zbytkového hydroxidu vápenatého v cementových pastách s obsahem 

těchto příměsí (viz kap. 6.5), kdy nejnižší množství zbytkového hydroxidu 

vápenatého po 56 dnech uložení na vzduchu bylo zjištěno ve vzorcích s obsahem 

metakaolinu a nejvyšší pak ve vzorcích s obsahem strusky. 

Tab. 9 – Pucolánová aktivita jednotlivých příměsí. 

Příměs 
Pucolánová aktivita 

(mg Ca(OH)2/1g příměsi) 

Popílek 542 

Struska 123 

Metakaolin 1062 

 

Překvapivé jsou však výsledky vzájemného srovnání průběhu karbonatace 

v přítomnosti těchto příměsí (viz kap. 6.3), kdy bylo nejvyšších hloubek karbonatace 

dosaženo u vzorků s obsahem popílku a nejnižších karbonatačních hloubek pak  

u vzorků s metakaolinem. Důvodem, proč malty s příměsí metakaolinu karbonatují 
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nejpomaleji, je skutečnost, že velikost jeho zrn je malá (5 m), a proto zcela zreagují 

a vzniklé produkty zaplní možné kapilární póry ve struktuře cementového tmelu. 

Propustnost cementové malty pro CO2 je pak u těchto vzorků nízká a karbonatace 

neprobíhá. 

 

7  MODELOVÁNÍ KARBONATAČNÍHO PROCESU 

7.1 PARAMETRICKÉ STUDIE A SROVNÁNÍ MODELŮ 

Z modelů nalezených v literatuře byly vybrány pro parametrické studie, 

zhodnocení modelů a vzájemné srovnání pouze ty, které mají dostupnější vstupní 

parametry a jsou tedy uživatelsky přístupnější. Pro větší přehlednost byly tyto 

modely označeny zkratkou Carb1-9 – viz Tab. 10. 

Tab. 10 – Označení karbonatačních modelů. 

Označení 
Počet 

vstupů 
Popis Literatura 

Carb1a 

Carb1b 
12 

Pro betony z portlandského cementu, model b se 

liší f(RH) 
[12] 

Carb2a 

Carb2b 
5 

Pro betony z portlandského cementu, 

zjednodušený model, model b se liší f(RH) 
[12] 

Carb3 7 
Pro betony z portlandského cementu, vliv 

teploty 
[13] 

Carb4a 

Carb4b 
8 

Pro betony ze směsného cementu, model b se 

liší f(RH) 
[14,15] 

Carb5a 

Carb5b 

7 

19 

Pro betony ze směsného cementu, model b je 

pro betony s vysokým obsahem popílku 
[5] 

Carb6 5 
Pro betony ze směsného cementu, jednoduchý 

model, typ cementu je uvažován 
[10,16] 

Carb7 6 
Pro betony ze směsného cementu, jednoduchý 

model, typ cementu je uvažován 
[17] 

Carb8 11 
Pro betony ze směsného cementu, model z fib 

Model Codu 2010 
[18,19] 

Carb9 34 
Pro betony z portlandského cementu 

s vápenocementovou omítkou 
[12] 

 

Modely Carb1, Carb2 a Carb4 se vzájemně liší vyjádřením funkce f(RH) 

popisujícím vliv relativní vlhkosti okolního vzduchu RH. V modelech označených 

„a“ je tato funkce ponechána v původním tvaru, tj. je popsána lineární funkcí f(RH)  

s maximem při RH = 50 % a minimem při RH = 100 % [12] - viz obr. 2. Jak bylo 

zjištěno ze srovnání s experimentálními výsledky, modely s označením „a“ však 

neposkytují vyhovující výsledky pro vyšší hodnoty RH, což bylo vyřešeno 

v modelech označených „b“ zavedením alternativní funkce f(RH) založené na 
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kombinaci výsledků uvedených v kap. 6.1 a v dalších experimentálních pracích 

[20,21]. 

 

Obr. 2 – Typy f(RH) pro modely označené „a“ (Carb1a) a „b“ (Carb1b). 

 

7.2 SOFTWAROVÉ NÁSTROJE 

7.2.1 RC-LifeTime 

Pro potřeby navrhování železobetonových konstrukcí na životnost s ohledem na 

karbonataci byla vyvinuta uživatelsky nenáročná webová aplikace RC-LifeTime. 

Tento nástroj zahrnuje 3 karbonatační modely – Carb1b, Carb2b a Carb4b –  

a umožňuje pracovat ve dvou modech: „Concrete Cover Assessment“ – poskytuje 

závislost hloubky karbonatace xc na čase t a „Service Life Assessment“ – poskytuje 

závislost životnosti L na krycí vrstvě a. V obou případech má uživatel možnost zadat 

všechny vstupní veličiny, jejich rozptyl a vybrat si ze 3 pravděpodobnostních 

distribučních funkcí (PDF). Vedle jednotlivých vstupních veličin si u všech modelů 

uživatel může též zvolit faktor neurčitosti modelu , kterým je celý model 

vynásoben. Tento faktor by měl posloužit ke kompenzaci možných nepřesností  

a nedokonalostí modelů. V běžných případech lze jako vstupní hodnotu pro tento 

faktor použít doporučení JCSS (Joint Committee for Structural Safety) – 

lognormální dvouparametrické PDF se střední hodnotou 1,0 a standardní odchylkou 

0,15. V modu „Concrete Cover Assessment“ je možné také zadat tloušťku krytí pro 

výpočet indexu spolehlivosti  , naopak u „Service Life Assessment“ lze vypočítat 

životnost L pro zadanou tloušťku krytí a spolehlivost . Výsledky výpočtů jsou 

prezentovány numericky formou přehledné tabulky a v případě modelu Carb1b také 

graficky. 

0     10     20     30    40     50     60    70     80     90    100
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Relativní vlhkost (%)

f(
R

H
) 

(-
)

Carb1a

Carb1b



 17 

U všech modelů lze také vypočítat přibližný odhad emisí CO2 odpovídající 

navržené směsi a orientační cena cementu odpovídající 1 m
3
 betonové směsi.  

 

7.2.2 FReET-D 

FReET-D je akronym pro „Feasible Reliability Engineering Tool for Degradation 

effects assessment”. Byl vytvořen jako přidružený modul pravděpodobnostního 

softwaru FReET
 

[22,23] pro statistickou, citlivostní a spolehlivostní analýzu 

inženýrských problémů. Nástroje nynější verze FReETu jsou rozděleny do tří částí: 

(i) stochastický model zahrnující statistickou korelaci, (ii) generování náhodných 

veličin a (iii) výsledky.  

Degradační modul FReET-D je zakomponován do programu FReET pomocí 

předpřipravených souborů file.fre odpovídajících vždy jedné z kategorií 

degradačních modelů a sady podprogramů ve formě dll funkcí odpovídajících 

jednotlivým degradačním modelům. Implementovány jsou 4 různé kategorie 

degradačních modelů: (1) karbonatace, (2) průnik chloridů, (3) koroze výztuže  

a (4) zmrazování. FReET-D tedy umožňuje určit vliv těchto degradačních jevů na 

životnost železobetonových konstrukcí. U karbonatace zahrnuje FReET-D všechny 

karbonatační modely Carb1 – Carb9.  

Jednotlivé modely byly upraveny tak, že všechny vstupní veličiny včetně tloušťky 

betonové krycí vrstvy i faktoru neurčitosti modelu mohou být zadány jako náhodné 

veličiny pomocí středních hodnot, směrodatných odchylek, zároveň je možné zvolit, 

jakému ze 28 rozložení pravděpodobnosti aplikovaných v programu každá veličina 

podléhá, resp. zda bude uvažována pouze jako deterministická. V důsledku toho je 

také náhodně proměnná výsledná veličina, která je zde funkcí vektoru jednotlivých 

náhodně proměnných vstupů a času. Dále je rovněž možná parametrizace jedné ze 

vstupních veličin. Pro generování realizací náhodných veličin lze následně použít 

buď metodu Monte Carlo nebo Latin Hypercube Sampling [24]. Jako výsledek lze 

získat následující parametry: statistické charakteristiky výstupních veličin, 

citlivostní analýzu, pomocí které může být stanovena míra statistické citlivosti 

výstupní veličiny vzhledem k jednotlivým náhodně proměnným vstupům, a odhad 

indexu spolehlivosti  a teoretické pravděpodobnosti poruchy Pf. Pro výstupní 

veličinu je též automaticky určena nejbližší pravděpodobnostní distribuční funkce 

pomocí Kolmogorova-Smirnova testu. U karbonatačních modelů si uživatel jako 

výstupní veličinu může vybrat buď hloubku karbonatace v určitém čase, nebo 

iniciační čas odpovídající určitému krytí výztuže. 

Degradační modely jsou časově závislé matematické funkce, které modelují 

průměrný nárůst degradace v čase. Tyto modely jsou funkcí mnoha materiálových, 

geometrických a environmentálních parametrů. Hlavní kritéria pro správný výběr 

degradačního modelu pro daný specifický případ jsou např. volba relevantního 

mezního stavu, typ expozičních podmínek, dostupnost statistických dat nebo 

testovacích metod, či požadovaná přesnost výpočtu.  
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Implementované degradační modely mohou sloužit mj. pro ověření životnosti  

a relevantní míry spolehlivosti nově navrhované nebo stávající konstrukce, příp. pro 

plánování údržby či oprav. Uživatel může vytvářet různé mezní podmínky, např. 

“hloubka karbonatace = tloušťka krycí vrstvy”, což ohraničuje iniciační čas – 

depasivaci výztuže. 

 

7.2.3 Využití softwarových nástrojů 

Výhodou uvedených softwarových nástrojů je možnost zadávání jednotlivých 

vstupů jako náhodných veličin pomocí středních hodnot, směrodatných odchylek  

a pravděpodobnostní distribuční funkce, což mnohem lépe odpovídá realitě. 

Náhodně proměnná je pak i výsledná veličina. Kromě statistických údajů poskytují 

programy též hodnoty indexu spolehlivosti β, který vyjadřuje u RC-Life Timu 

pravděpodobnost, se kterou by pro požadovanou životnost hloubka karbonatace 

mohla přesáhnout tloušťku krycí betonové vrstvy (u FReETu-D pak záleží na 

zvolené mezní podmínce). S využitím předností těchto programů byly provedeny 

následující parametrické studie: 

 Časový průběh hloubky karbonatace  

 Vliv tloušťky krycí vrstvy na délku iniciační periody 
 Vliv typu cementu  
 Posouzení spolehlivosti pro betonové směsi s obsahem křemičitého popílku 

 

7.3 SROVNÁNÍ HODNOT HLOUBEK KARBONATACE DLE MODELŮ 

S VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ 

Ověření správnosti numerického modelu a rovněž vhodné hodnoty součinitele k je 

možné dosáhnout jen porovnáním s výsledky laboratorních experimentů, nebo ještě 

lépe s dostatečně věrohodnými výsledky měření karbonatace na existujících 

konstrukcích v reálném prostředí. Vypočítané hodnoty hloubky karbonatace byly 

získány buď pomocí softwarového nástroje RC LifeTime (viz kap. 7.2.1), nebo 

FReET-D (viz kap. 7.2.2). 

 

7.3.1 Srovnání s měřením hloubky karbonatace na chladicí věži 

Pro verifikaci modelů Carb1a,b, Carb2a,b a Carb8 bylo využito poměrně podrobné 

měření hloubky karbonatace na vnějším i vnitřním povrchu 19,1 let staré 

železobetonové chladicí věže, provedené v roce 1994 Kloknerovým ústavem ČVUT 

v Praze -viz též [25]. 

Z uvedeného vyplývá, že široký výběr modelů je užitečný zejména díky 

problémům s dostupností statistických dat pro vstupní veličiny některých modelů. 

V příkladě došlo k největší shodě s experimentálně zjištěnými hloubkami 

karbonatace v případě modelů Carb1b a Carb2b, u ostatních modelů došlo zejména 

v případě vnitřního povrchu věže k podhodnocení hloubky karbonatace,  

a to zejména u modelů Carb1a a Carb2a – viz Tab. 11. 
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Tab. 11 – Srovnání vypočítaných a naměřených hloubek karbonatace. 

 

Vnější povrch (RH = 70%) 
Vnitřní povrch (RH = 

93%) 

Střední hodnota 

(mm) 
COV (%) 

Střední 

hodnota (mm) 
COV (%) 

Carb1a 8,2 25 1,9 44 

Carb1b 12,7 18 8,3 51 

Carb2a 7,7 27 1,8 46 

Carb2b 11,9 21 7,7 53 

Carb8 10,8 48 4,4 60 

Experimentálně 

určené [25] 
14,9 56 8 29 

 

7.3.2 Srovnání s měřením hloubky karbonatace na televizní věži 

Pro další srovnání výsledků modelů Carb2b a Carb8 s experimenty byly využity 

hloubky karbonatace zjištěné na televizní věži v Mnichově postavené před 33 lety.  

V tab. 12 jsou uvedeny výsledky srovnání experimentálních a modelem Carb8 

vypočtených hodnot hloubky karbonatace, ze kterých vyplývá, že tyto hodnoty jsou 

v poměrně dobré shodě, ačkoliv hloubky karbonatace byly stanoveny pomocí 

roztoku fenolftaleinu. Při tomto stanovení dochází totiž často k nepřesnostem. 

Tab. 12 – Hloubka karbonatace (mm) u televizní věže v Mnichově (stáří 33 let). 

 Východ Sever Západ Jih 

Naměřená 

experimentálně 
10,6 3,0 2,8 4,1 

Carb8 11,1 10,6 5,2 9,8 

 

Jedním z důvodů odlišnosti hodnot může být částečně skutečnost, že hodnoty 

některých vstupních parametrů byly pouze přibližně odhadnuty (byl volen 

konzervativní přístup – tj. na straně bezpečnosti). Dalším důvodem je potom 

kruhová geometrie věže. Proces karbonatace totiž závisí mj. na vlhkosti betonu  

v krycí vrstvě, která je velmi ovlivněna pravděpodobností směru deště lišící se pro 

různé zeměpisné orientace. V tomto případě směřuje vítr především ze západu na 

východ. Pravděpodobnost směru deště z východní strany je tedy malá (1,4 %), což 

vede k větší hodnotě hloubky karbonatace u takto orientované strany věže. Naopak 

pravděpodobnost směru deště ze západní strany je mnohem větší (37,5 %), což  

v souladu s naměřenými hodnotami potlačuje průběh karbonatace. Větší rozdíly 

byly zjištěny v případě severní a jižní strany věže, což je způsobeno pravděpodobně 

již zmiňovanou kruhovou geometrií. Pravděpodobnost směru deště je totiž 

reprezentována průměrným rozložením směru větru při dešti a již neuvažuje vliv 

geometrie stavby na směr proudu větru. U věže s kruhovou geometrií je totiž pouze 
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jedna strana chráněna před deštěm, ostatní návětrné strany jsou totiž dešti vystaveny. 

To znamená, že televizní věž má v principu tři strany vystavené větru, popř. dešti 

(orientované na západ, sever a jih) a pouze jednu stranu chráněnou před deštem 

(orientovanou na východ). Pokud tento fakt uvážíme, vypočítané hodnoty již 

mnohem lépe odpovídají těm naměřeným. 

Model Carb2b může určit hloubku karbonatace pouze u strany chráněné před 

deštěm (východní), kde nedochází ke zpomalení procesu karbonatace z důvodu 

často mokrého betonu po dešti, kdy nemůže CO2 pronikat do krycí vrstvy betonu. 

Hloubka karbonatace pro věž ve stáří 33 let vypočtená modelem Carb2b je 10,7 mm, 

což je ve velmi dobré shodě s naměřenou hodnotou pro východní stranu (10,6 mm). 

 

 
Obr. 3 - Srovnání experimentálních a predikovaných hodnot hloubky 

karbonatace. 
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7.3.3 Srovnání s krátkodobými i dlouhodobými experimenty 

Ověření správnosti k-hodnoty a modelů Carb4a,b lze provést srovnáním 

vypočítané hloubky karbonatace s experimentálně zjištěnými hodnotami. Srovnání 

hodnot hloubky karbonatace obdržených v krátkodobém testu [5] s predikovanými 

hodnotami je uvedeno na obr. 3. Hodnoty vstupních parametrů byly zadány 

v souladu s experimentálními podmínkami a složením vzorků použitých  

v experimentu Jiangem a kol. [5]. Vzhledem k tomu, že autoři použili jako příměs 

křemičitý popílek (obsahující 3,69 % CaO), byly zvoleny 2 varianty k-hodnoty:  

(i) k = 0,2 [26] a (ii) k = 0,5 [15]. 

V tomto případě jsme získali největší shodu s experimentálně naměřenými 

hodnotami hloubky karbonatace při použití modelu Carb4b a Papadakisem 

experimentálně zjištěné k-hodnoty (k = 0,5) – viz obr. 3.  

 

Srovnání hodnot hloubky karbonatace obdržených dlouhodobým testem [27]  

v různých prostředích s hodnotami určenými modelem Carb4b je uvedeno v tab. 13. 

Vzhledem k tomu, že autoři použili jako příměs popílek (obsahující 8,28 % CaO), 

byly zvoleny 2 varianty k-hodnoty: (i) k = 0,2 [26] a (ii) k = 0,55. Druhá hodnota 

byla získána lineární interpolací mezi hodnotami experimentálně zjištěnými 

Papadakisem [15] – 3,38 % CaO (k = 0,5), 22,78 % CaO (k = 0,7). Zbývající 

hodnoty pro vstupní parametry byly zadány v souladu s experimentálními 

podmínkami a složením testovaných vzorků [27]. Ve většině případů bylo dosaženo 

větší shody hodnot při použití k-hodnoty zjištěné experimentálně Papadakisem  

(k = 0,55). 

Tab. 13 - Srovnání experimentálních a predikovaných hodnot hloubky 

karbonatace (mm). 

 
Městské prostředí - 

chráněné před deštěm 
Venkovské prostředí Přímořské prostředí 

 Exp. k = 0,2 k = 0,55 Exp. k = 0,2 k = 0,55 Exp. k = 0,2 k = 0,55 

Vzorek 1 8,8 14,8 11,8 6,0 10,5 8,3 5,1 8,9 7,1 

Vzorek 2 6,2 10,9 8,3 5,1 7,8 5,9 4,0 6,6 5,0 

Vzorek 3 13,8 21,8 14,6 11,3 15,4 10,4 10,7 13,1 8,8 

 

ZÁVĚR 

V první části této práce byl sledován vliv některých faktorů na průběh 

karbonatačního procesu. V této části jsme dospěli k následujícím výsledkům: 

Studiem vlivu relativní vlhkosti vzduchu na karbonataci bylo zjištěno, že nejvyšší 

rychlost karbonatace byla dosažena při RH kolem 84 %, a proto byla většina 

karbonatačních zkoušek prováděna při této relativní vlhkosti. 

Studiem vlivu doby ošetřování na karbonataci bylo pak zjištěno, že s rostoucí 

dobou ošetřování klesá hloubka karbonatace. Rozdíl mezi zjištěnou hloubkou 

karbonatace u vzorku s dobou ošetřování 1 rok a 28 dní však není výrazný, proto 
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můžeme usoudit, že obvyklá doba ošetřování (28 dní) je pro odolnost proti 

karbonataci dostačující a tento faktor tedy není nutné zahrnout do modelu 

popisujícího průběh karbonatace. 

Ke studiu vlivu typu a množství příměsi na průběh karbonatace byly jako příměs 

zvoleny popílek, vysokopecní struska a metakaolin. Ze získaných výsledků je 

patrné, že u všech příměsí dochází s jejím rostoucím množstvím k rychlejšímu 

postupu karbonatace, tj. k vyšším hodnotám hloubky karbonatace. To je u popílku 

v souladu s výsledky studia pórové struktury. U cementových malt s rostoucím 

obsahem příměsi dochází k rychlejšímu postupu karbonatace rovněž z důvodu 

nižšího obsahu OH
–
 iontů. Použité příměsi jsou pucolánově aktivní látky, které 

v přítomnosti vody reagují s hydroxidem vápenatým za vzniku produktů s pojivými 

vlastnostmi. Zvýšení množství příměsi tedy vede k vyšší spotřebě hydroxidu 

vápenatého, vzniklého při hydrataci cementu. To se projeví rychlejším snížením 

koncentrace hydroxidových iontů. Rovněž vzájemné srovnání průběhu karbonatace 

v přítomnosti různých příměsí je v souladu s výsledky studia pórové struktury 

daných vzorků. Nejvyšší celkový objem pórů má vzorek s obsahem popílku. 

Celkový objem pórů u malt s metakaolinem je nejnižší, ale velmi podobný 

celkovému objemu pórů u malt se struskou. Podobné výsledky byly dosaženy  

u naměřených hloubek karbonatace. 

V případě nahrazení cementu popílkem dochází s rostoucím množstvím popílku 

k rychlejšímu průběhu karbonatace Snížení množství cementu vede ke vzniku 

menšího množství hydroxidu vápenatého během hydratace cementu a současné 

zvýšení množství popílku pak k jeho vyšší spotřebě. To se projeví rychlejším 

snížením koncentrace hydroxidových iontů v přítomnosti popílku a tedy i rychlejším 

průběhem karbonatace. Ve vzorcích malt s náhradou kameniva popílkem je relativně 

vyšší procento cementu ve vztahu k množství popílku, což se projeví vyšší 

koncentrací hydroxidových iontů v pórovém roztoku. Snížení množství hydroxidu 

vápenatého v důsledku pucolánové aktivity popílku není pravděpodobně tak výrazné 

a převládá pozitivní vliv snížení porozity těchto cementových malt a zvýšení 

pevností.  

 

Dále bylo stanoveno množství zbytkového hydroxidu vápenatého u cementových 

past s příměsmi a pucolánová aktivita těchto příměsí (popílek, vysokopecní struska, 

metakaolin). U cementových past s příměsmi dochází k postupnému snižování 

obsahu Ca(OH)2 v čase, jelikož postupně dochází k pucolánové reakci dalších podílů 

příměsi. Rychlost pucolánové reakce, při které dochází ke spotřebě hydroxidu 

vápenatého, je v těchto případech větší než rychlost hydratace dalších podílů 

cementu, kdy hydroxid vápenatý vzniká. U metakaolinu však po 56 dnech dochází  

k překvapivému zvýšení obsahu zbytkového Ca(OH)2, což je způsobeno 

pravděpodobně tím, že povrch zrn příměsi již zreagoval a nyní pucolánová reakce již 

probíhá pomaleji.  

Se stoupajícím množstvím silikátové příměsi dochází ve všech případech ke 

snižování koncentrace Ca(OH)2, protože hydroxid vstupuje do reakce s příměsmi. 
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Z použitých pucolánových příměsí se zdá být nejúčinnější metakaolin, protože 

spotřebuje ze všech sledovaných příměsí nejvíce Ca(OH)2. Vysokopecní 

granulovaná struska je latentně hydraulické pojivo, které obsahuje vápenaté 

sloučeniny. K reakci, která vede k vytvoření pevné struktury, tak spotřebuje nejméně 

Ca(OH)2. Výsledky jsou v souladu se stanovením pucolánové aktivity, kdy 

z použitých příměsí má metakaolin nejvyšší a vysokopecní struska nejnižší 

pucolánovou aktivitu.  

Uvedené výsledky jsou však v rozporu s vzájemným srovnáním průběhu 

karbonatace v přítomnosti těchto příměsí. Nejnižší množství zbytkového hydroxidu 

vápenatého v přítomnosti metakaolinu by se naopak mělo projevit rychlejším 

snížením koncentrace hydroxidových iontů a dosažená hloubka karbonatace by tedy 

měla být nejvyšší. Důvodem, proč malty s příměsí metakaolinu karbonatují 

nejpomaleji, je skutečnost, že velikost jeho zrn je malá (5 m), a proto zcela zreagují 

a vzniklé produkty zaplní možné kapilární póry ve struktuře cementového tmelu. 

Propustnost cementové malty pro CO2 je pak u tohoto vzorku nízká a karbonatace 

neprobíhá. 

 

Pro modelování karbonatačního procesu bylo vybráno 9 karbonatačních modelů, 

které mají dostupnější vstupní parametry a jsou tedy uživatelsky přístupnější. Dále 

byly popsány softwarové nástroje – RC-LifeTime a FReET-D, které využívají 

některé z uvedených modelů. Výhodou obou softwarových nástrojů je možnost 

zadávání jednotlivých vstupů jako náhodných, což mnohem lépe odpovídá realitě. 

Kromě statistických údajů poskytují programy též hodnoty indexu spolehlivosti β. 

K FReEtu-D byl vytvořen teoretický a uživatelský manuál, u nichž jsem 

spoluautorkou.  

V neposlední řadě bylo provedeno srovnání hloubek karbonatace vypočtených 

pomocí modelů s výsledky laboratorních experimentů, nebo dokonce s dostatečně 

věrohodnými výsledky měření karbonatace na existujících konstrukcích v reálném 

prostředí. U srovnání s měřením hloubky karbonatace na chladicí věži došlo 

k největší shodě s experimentálně zjištěnými hloubkami karbonatace určenými 

pomocí modelů Carb1b a Carb2b, kde byla funkce vlivu relativní vlhkosti vzduchu 

nahrazena alternativní funkcí založenou na kombinaci experimentálních dat. Větší 

shoda s výsledky modelu Carb8 byla dosažena při srovnání s měřením hloubky 

karbonatace na televizní věži v Mnichově, kdy bylo dostupné více potřebných 

vstupních parametrů. Ze srovnání s výsledky krátkodobých laboratorních 

experimentů vyplynula větší shoda s hloubkami karbonatace vypočtenými modelem 

Carb4b. Jako vhodnější hodnota k-faktoru se v případě srovnání s krátkodobými  

i dlouhodobými experimenty jeví hodnota určená experimentálně Papadakisem.  
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