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Wapeningscorrosie door 
carbonatatie 
 
Wapeningsstaal in gewapend beton is normaal gesproken goed beschermd tegen corrosie. 
Dankzij het sterk alkalische milieu in beton, wordt op het wapeningsstaal een dunne 
beschermende laag gevormd, de passiveringslaag. Als beton uitdroogt, zal kooldioxyde uit 
de lucht in het beton dringen en de alkaliteit teniet doen. Dat proces heet carbonatatie. Als 
het uitdrogingsfront en daarmee het carbonatatieproces de buitenste wapeningsstaven 
bereikt, zal de beschermende passiveringslaag instabiel worden. Op plaatsen waar 
voldoende water en zuurstof in het beton aanwezig is, kan corrosie van het wapeningsstaal 
optreden. 
 
Met welke maatregelen kan de kans op wapeningscorrosie door carbonatatie worden 
voorkomen of beperkt? 

Corrosie is een elektrochemisch proces, waarbij het ijzer, de hoofdcomponent van staal, reageert met zuurstof 
en water. De bij corrosie gevormde roest neemt een groter volume in dan het oorspronkelijke ijzer. Vandaar dat 
het beton rond de wapening uit elkaar wordt gedrukt als deze gaat roesten.  
De snelheid waarmee het corrosieproces verloopt, hangt af van de tijd dat het staal vochtig is, de aanwezigheid 
van zuurstof, de temperatuur en de afzetting van beschermende stoffen op het staaloppervlak (passiverings-
laag). 
De poriestructuur van het beton speelt hierbij een belangrijke rol. Door betrekkelijk eenvoudige betontech-
nologische maatregelen kan carbonatatie van beton zodanig worden vertraagd, dat de kans op corrosie binnen 
de gebruikelijke levensduur verwaarloosbaar klein wordt.  
 
Begin corrosieschade 

 



 

Carbonatatie 
Carbonatatie is de inwerking van koolzuurgas (= kooldioxide, CO2) op de alkalische bestanddelen van het 
beton. Dit koolzuurgas is aanwezig in de lucht (variërend van 0,03% tot 0,10% (V/V)). De carbonatatie van 
beton verloopt langzaam. Voor een deel komt dit door de lage concentratie van het koolzuurgas in de buiten-
lucht en de grote voorraad aan alkaliën in het beton. Een andere reden is echter dat koolzuurgas, evenals zuur-
stof, zich alleen in uitgedroogde poriën met enige snelheid kan bewegen en binnendringen. De carbonatatie-
reactie heeft plaats op het grensvlak van poriewater en lucht (zie kader).

   
  Stadia bij het optreden van carbonatatie 
 
    1. Diffusie van CO2 door de capillaire poriën. 
    2. Oplossen van CO2 in de waterfilm op de poriewand: 
        CO2 + H2O --> H2CO3 
    3. Neutralisatie van Ca(OH)2 door H2CO3: 
        Ca(OH)2 + H2CO3 --> CaCO3 + 2H2O 
 
 
Het in het poriënwater aanwezige calciumhydroxide (Ca(OH)2) reageert met de koolzuur (H2CO3) tot 
calciumcarbonaat (CaCO3). Het gevolg van de carbonatatie is dat de pH wordt verlaagd. De pH van niet-
gecarbonateerd beton bedraagt circa 13, van gecarbonateerd beton circa 8 à 9. Hierdoor wordt de passiverings-
laag van het staal aangetast en krijgt het corrosieproces, als er voldoende zuurstof en vocht is, de kans te 
starten. 
 
Corrosieproces 
Corrosie is een elektrochemisch proces dat door potentiaalverschillen tussen verschillende plaatsen op het 
staaloppervlak wordt veroorzaakt. Bij dit corrosieproces gaan aan de anode Fe2+-ionen (uit het staal) in 
oplossing, waarbij het bijbehorende aantal elektronen vrijkomt en via het staal naar de kathode gaat. Aan de 
kathode reageren de O2 - en H2O-moleculen onder opname van elektronen tot OH¯ -ionen. De ijzer- en 
hyroxide-ionen reageren tot verschillende roestproducten (zie kader). 
 
Corrosie treedt op als wordt voldaan aan de volgende randvoorwaarden: 

 er moeten potentiaalverschillen zijn waardoor een stroomkring ontstaat;  
 de anode en kathode moeten zowel via het staal al elektrochemisch via de cementsteen met elkaar zijn 

verbonden;  
 het in oplossing gaan van het ijzer moet door de depassivering mogelijk zijn;  
 bij de kathode moet voldoende zuurstof beschikbaar zijn voor de vorming van de hydroxide-ionen. 

 
Bij carbonatatie-geïnitieerde corrosie is sprake van algemene corrosie, dat wil zeggen dat de corrosie gelijkmatig 
is verdeeld over het gecorrodeerde staaloppervlak. Het volume van de roestproducten is 2,5 tot 6 maal zo groot 
als van het oorspronkelijke staal. Hierdoor ontstaan nabij de roestende wapening trekspanningen in het beton, 
die bij overschrijding van de treksterkte tot scheurvorming leiden. 
Door de ‘automatische’ passivering in het van oorsprong alkalische milieu kan bij corrosie van staal in beton 
onderscheid worden gemaakt tussen twee fasen: 

 De initiatiefase is de tijdsperiode waarin het beschermende milieu rond de wapening te niet wordt 
gedaan. De duur van de initiatiefase wordt bepaald door de tijd die nodig is om een carbonatatiediepte te 
bereiken die gelijk is aan de dekking op het betonstaal.  

 De propagatiefase is de tijdsperiode waarin de corrosie zich daadwerkelijk ontwikkelt (figuur 1). 
 



 

 

  Stroomkring corrosieproces 

  

  - Anodische reactie (A): 
    Het ijzer gaat in oplossing 

 Fe --> Fe²+ + 2e¯  

  - Kathodische reactie (K): 
    Onder invloed van de zuurstofreductie 
    wordt hydroxide gevormd 

 O2 + 2H2O + 4e¯  --> 4OH¯  

  - Roestvorming: 
    De in oplossing zijnde ijzer- en hydroxide-ionen gaan verbindingen aan 
    waardoor, afhankelijk van het aanbod van water en zuurstof, verschillende 
    roestproducten worden gevormd (anodische vervolgreacties): 

    * IJzer II-hydroxide (wit):   Fe²+ + 2(OH)¯ --> Fe(OH)2

    * IJzer III-hydroxide (rood/bruin)   4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 --> 4Fe(OH)3

    * IJzer III-oxide (rood/bruin)   Fe(OH)3 + 3O2 --> 2Fe2O3  + 3H2O  

  
 
Figuur 1 Relatie levensduur - mate van corrosie 

 

Carbonatatieverloop en kans op corrosie 
Het carbonatatieverloop in beton is afhankelijk van de klimatologische omstandigheden waaraan het beton is 
blootgesteld (figuur 2). Hierbij kunnen voor de hedendaagse praktijk vier omstandigheden worden onder-
scheiden, te weten: binnenklimaat, buitenklimaat onbeschut, buitenklimaat beschut tegen regen, onder water. 

 

 



 

Carbonatatie zichtbaar gemaakt met fenolftaline in beton 10 jaar blootgesteld, buiten, onbeschut 

 

Binnenklimaat 
In een binnenklimaat, met een relatieve vochtigheid van minder dan 60%, droogt beton snel uit. Het 
carbonatatiefront zal zich snel naar binnen kunnen bewegen. De carbonatatiediepte is evenredig met de wortel 
uit de expositietijd. Er is in deze situatie weinig gevaar voor corrosie, omdat er onvoldoende water aanwezig is. 
Wanneer het uitdrogingsfront de wapening bereikt, zal enige roestvorming optreden. Na enige tijd is het 
uitdrogingsfront de wapening gepasseerd en stopt de zojuist aangevangen corrosie weer, omdat op dat moment 
onvoldoende water aanwezig is. 

Figuur 2 Het verloop van de carbonatatie in de tijd bij verschillende expositieomstandigheden 

 

 
 
 
 
 



 

Buitenklimaat, onbeschut 
Heel anders is de situatie waarbij het betonoppervlak aan weer en wind is blootgesteld. Er zullen perioden van 
droogte zijn, waarbij het water uit de poriën verdampt en dus carbonatatie kan optreden.  
Omdat de relatieve vochtigheid in het buitenklimaat gemiddeld hoger is dan in het binnenklimaat, droogt het 
beton minder snel uit dan in het binnenklimaat. De carbonatatie verloopt dus langzamer. De droge perioden 
worden echter afgewisseld met neerslag.  
 
In tegenstelling tot het langzame uitdrogen, zuigen de poriën zich bij regen in korte tijd weer vol met water. De 
carbonatatie stopt dan abrupt en kan pas weer doorgaan wanneer in de volgende droge periode het 
uitdrogingsfront de tot dan toe bereikte carbonatatiegrens passeert. Uiteindelijk bepaalt de langste droge 
periode de maximale carbonatatiediepte. In dit geval gaat de bovengenoemde wortel-tijdformule niet meer op. 
Het front komt (vrijwel) tot stilstand op een diepte die afhangt van de gemiddelde duur van de droge periode. 
Voor het ontstaan van ernstige corrosieschade is het nodig dat het uitdrogingsfront vele malen de wapening 
passeert. Bij elke passage kan de corrosie weer even doorgaan. 
Onder Nederlandse omstandigheden kan dat alleen gebeuren als het beton erg poreus is of als de wapening 
heel dicht onder het oppervlak ligt. Bij een goed ontwerp en een goede uitvoering is geen schade te verwachten. 
Vastgesteld is dat onder uiteenlopende omstandigheden de vochtfluctuaties in de dekkingslaag zich beperken 
tot de buitenste 15 à 20 mm (figuur 3). 
Het op grotere afstand van het betonoppervlak gelegen beton droogt langzaam uit. Door gebrek aan water zal 
de mogelijkheid van corrosie van wapeningsstaal in dat gebied steeds geringer worden. 
 
 
Figuur 3 Wisselingen in vochtgehalte in beton in de situatie ‘buiten onbeschut’ 

 

Buiten, beschut tegen regen 
Evenals bij het binnenklimaat zal het  poriënsysteem uitdrogen, zeker in een periode met lage relatieve vochtig-
heid van de lucht. In een periode met hoge relatieve vochtigheid zal het watergehalte in de poriën weer toe-
nemen. Dat is het geval wanneer de luchtvochtigheid buiten groter is dan in de poriën. De waterdamp dringt 
dan naar binnen en condenseert in de poriën. 
Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij grote variaties in temperatuur en relatieve vochtigheid ten gevolge 
van de dagelijkse cyclus van dag en nacht, vooral in de zomer. 
De opname van water door condensatie heeft slechts af en toe plaats en verloopt veel langzamer dan bij direct 
contact met water. Evenals bij beton in een binnenklimaat is de uitdrogings- en dus ook de carbonatatie-
snelheid kleiner naarmate het front verder naar binnen trekt. Het resultaat is dat het uitdrogingsfront na enige 
tijd gaat schommelen, waarbij de effectieve voortgang zeer langzaam wordt. In de betreffende zone is bijna 
voortdurend de combinatie lage pH, zuurstof en water aanwezig. Het carbonatatiefront valt samen met de 
grootste uitdrogingsdiepte. 
Aanvankelijk zal de wortel-tijd-formule nog min of meer opgaan. In een later stadium neemt de indringdiepte 
echter naar verhouding steeds sterker af en uiteindelijk zal het front vrijwel tot stilstand komen. Wanneer de 
wapening zich in deze zone bevindt, moet voor ernstige corrosie worden gevreesd. Van de genoemde 
expositieomstandigheden is ‘buiten, beschut’ dus de meest gevaarlijke. Ook in de situatie ‘buiten, beschut’ is 
vastgesteld is dat de vochtfluctuaties in de dekkingslaag zich beperken tot de buitenste 15 à 20 mm (figuur 4). 



 

Figuur 4 Wisselingen in vochtgehalte in beton in de situatie ‘buiten beschut’ 

 

Onder water 
In deze situatie is carbonatatie te verwaarlozen door gebrek aan CO2. Eveneens is de kans op corrosie nihil 
vanwege de hoge pH en het gebrek aan zuurstof. 

Uitdrogingsfront/carbonatatiefront 
De plaats van de grootste uitdrogingsdiepte en daarmee de grootste carbonatatiediepte wordt bepaald door de 
poriestructuur van het beton. De meest belangrijke factoren die van invloed zijn op de poriestructuur zijn: 

cementsoort 
De carbonatatiediepte neemt toe bij afname van het klinkergehalte van het cement. 

water-cementfactor 
De carbonatatiediepte neemt toe bij toename van de water-cementfactor. Op zich niet onlogisch als men 
bedenkt dat bij toename van de water-cementfactor het beton meer permeabel wordt en de mate van CO2- 
indringing groter.  

nabehandeling 
De carbonatatiediepte neemt duidelijk af indien langer wordt nabehandeld. 
De wijze van nabehandelen en de minimale duur van de nabehandeling moeten voldoen aan de eisen 
omschreven in bijlage B van NEN 6722. 

Kritieke gebieden voor corrosie 
Voor het beoordelen van het risico van door carbonatatie geïnitieerde wapeningscorrosie kunnen in beton drie 
gebieden (A, B en C) worden onderscheiden (figuur 5). 
Deze drie gebieden hangen samen met de drie randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan bij door 
carbonatatie geïnitieerde wapeningscorrosie: 

 een pH waarbij de wapening niet gepassiveerd is (gecarbonateerd beton);  
 voldoende vocht;  
 voldoende zuurstof. 

 
De volgende drie gebieden worden onderscheiden (figuur 5): 
A. een gebied dat zowel gecarbonateerd is als waar vochtwisselingen plaatshebben. In dit gebied zijn gunstige 
omstandigheden aanwezig voor corrosie. 
B. een gebied dat wel is gecarbonateerd, maar waar geen vochtwisselingen plaatshebben. In dit gebied is de 
corrosiesnelheid te verwaarlozen door tekort aan water, mits er geen chloriden aanwezig zijn (ijzerchloride 
trekt vocht aan door zijn hygroscopisch karakter). 
C. een gebied dat niet is gecarbonateerd en waar geen vochtwisselingen plaatshebben. In dit gebied kan door de 
passivering geen corrosie plaatshebben, ongeacht of er wel of geen water en zuurstof in voldoende mate 
aanwezig zijn. 



 

 
 
Figuur 5 Vochtgradiënt en carbonatatiefront 
De wapeningsstaaf die zich het dichtst bij het betonoppervlak bevindt, ligt in de gevarenzone voor corrosie 

 

 

Milieuklassen voor carbonatatie 
In NEN-EN 206-1 zijn vier milieuklassen XC gedefinieerd voor corrosie ingeleid door carbonatatie (tabel 1). 
De omschrijving van de vier milieuklassen in NEN-EN 206-1 is zeer algemeen. Om de 
ontwerpen/betonconstructeur behulpzaam te zijn bij de keuze van de juiste milieuklasse zijn in tabel 2, op basis 
van de milieuklassen XC, vochthuishoudingen gedefinieerd in relatie tot de relatieve vochtigheid (tabel 2). 
Voor de bescherming van de wapening tegen corrosie is de grootte van de betondekking erg belangijk. Voor een 
dichte beton(dekking) is het van belang dat de water-cementfactor niet te groot is. Tabel 3 geeft een overzicht 
van alle eisen in de verschillende normen. 

Maatregelen 
Voor het voorkomen van ernstige schade ten gevolge van carbonatatiegeïnitieerde wapeningscorrosie kunnen 
de volgende vuistregels worden gehanteerd: 

 zorg over het gehele betonoppervlak voor voldoende dekking op de wapening, niet alleen bij het ontwerp 
maar ook bij uitvoering;  

 zorg voor een goede betonkwaliteit, dat wil zeggen een lage watercementfactor en een goede 
nabehandeling (de buitenhuid van het beton moet een zo dicht mogelijke structuur hebben);  

 inspecteer de betonconstructie regelmatig. 



 

 
Tabel 1 Milieuklassen conform art. 4.1 van NEN-EN 206-1 

 

  Klassenaanduiding   Beschrijving van het milieu 

  
  
  2. Corrosie ingeleid door carbonatatie 
  Voor beton dat wapening of andere ingesloten metalen bevat en blootgesteld is 
  aan lucht en vocht, moeten de volgende milieuklassen worden aangehouden: 
 

  XC1   droog of blijvend nat 

  XC2   nat, zelden droog 

  XC3   matige vochtigheid 

  XC4   wisselend nat en droog 

   
  Opmerking 
  De vochtconditie heeft betrekking op het beton dat de wapening of de ingesloten 
  metalen bedekt. In vele gevallen kan de vochtconditie van de betondekking 
  worden aangenomen hetzelfde te zijn als die van de omringende omgeving. In die 
  gevallen kan met de indeling van de omringende omgeving in milieuklassen 
  worden volstaan. 
  Dit zal echter niet het geval zijn als het beton van de omringende omgeving is 
  afgesloten. 
 
 
 
Tabel 2 Vochtregimes milieuklassen XC in relatie tot de relatieve vochtigheid 
 

  Vochthuishouding   Relatieve vochtigheid (RV)    Toelichting 

   

  milieu 'zeer droog' (X0)   in NEN 8005 buiten 
  beschouwing gelaten   zeer droog milieu 

  milieu 'droog' (XC1)   RV < 60 %   droog binnenmilieu 

  milieu 'vochtig' (XC2)   60 % ≤  RV < 85 %   buitenlucht, beschut 

  milieu 'nat / droog' 
  (XC4)   60 % ≤  RV < 100 % 

  buitenlucht, afwisselend 
  nat / droog, onbeschut, 
  getijde- en spatzone 

  milieu 'nat' (XC2)   85 % ≤  RV < 100 %   buitenlucht, vrijwel altijd 
  nat, onbeschut 

  milieu 'permanent onder 
  water' (XC1)   RV = 100   onder LLW of laagste 

  grondwaterstand 
 



 

Tabel 3 Milieuklassen X0 / XC volgens NEN-EN 206-1 en de daarbij behorende eisen volgens NEN 8005 en NEN 6720, wijzigingsblad A3:2004 
 

  NEN 8005   NEN-EN 206-1 

  maximum 
  min. cement 
  gehalte 

  geen 
  aantasting 

  aantasting wapening 

  wcf / wbf   (kg/m³)    carbonatatie 

     

  0,70   200   X0   

  0,65   260    XC1  

  0,60   280     XC2 

  0,55   280     XC3 

  0,55   300    

  0,50   300     XC4 

  0,50   320    

  0,45   300    

  0,45   320    

  0,45   340    

  NEN 6720, tabel 44 ¹)   betondekking c ¹) (mm) 

  plaat, wand   -   15   25 

  balk, poer, console   -   25   30 

  kolom   -   30   35 

  NEN 6720, tabel 2   scheurwijdte w (mm) 

  zonder voorspanstaal   -   0,4   0,3 

  met voorspanstaal   -   0,3   0,2 

 

¹) Op de minimale betondekking is een toeslag van 5 mm van toepassing in geval van: 
 een nabewerkt oppervlak;  
 een oncontroleerbaar oppervlak;  
 beton met een karakteristieke kubusdruksterkte f'ck < 25 N/mm². 

Indien deze gevallen zich tegelijkertijd voordoen, moeten de toeslagen worden gesuperponeerd. 
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