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1. DEFINICJE
anoda - w niniejszym ujęciu elektroda, na której zachodzą procesy utleniania czyli korozji
długość pręta - w niniejszym ujęciu odległość między dwoma punktami na pręcie
zbrojeniowym mierzona w linii prostej
kalkulator doboru protektorów - w niniejszym ujęciu narzędzie służące do obliczenia
potrzebnej ilości protektorów TopZinc R lub TopZInc R+ po wcześniejszym wpisaniu
odpowiednich danych
katoda - w niniejszym ujęciu stal zbrojeniowa, elektroda, na której zachodzą procesy
redukcji
klasa

ekspozycji

-

w niniejszym ujęciu

określenie

środowiska,

które

będzie

oddziałowywało na element chroniony katodowo
korozja zbrojenia - w niniejszym ujęciu niszczenie stali zbrojeniowej w wyniku
oddziaływań chemicznych, fizykochemicznych i mechanicznych otaczającego środowiska
liczba lat ochrony - w niniejszym ujęciu czas mierzony w latach, w którym planujemy
ochronę katodową stali zbrojeniowej
metoda galwaniczna - w niniejszym ujęciu sposób ochrony antykorozyjnej stali
zbrojeniowej polegający na podłączeniu do pręta zbrojeniowego metalu o niższym
potencjale
metoda traconej anody - w niniejszym ujęciu sposób ochrony antykorozyjnej stali
zbrojeniowej polegający na podłączeniu do pręta zbrojeniowego metalu o niższym
potencjale
mieszanka betonowa - w niniejszym ujęciu mieszanina cementu, kruszyw mineralnych,
wypełniaczy, wody, dodatków i domieszek
obiekty nowo wznoszone - w niniejszym ujęciu budynek, element żelbetowy,
konstrukcja, która nigdy dotąd nie istniała
obiekty remontowane - w niniejszym ujęciu budynek, element żelbetowy, konstrukcja,
która jest poddawana odtworzeniu stanu istniejącego
ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej - w niniejszym ujęciu działanie, które
powoduje zatrzymanie rozpoczęcia korozji
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ochrona katodowa - w niniejszym ujęciu metoda elektrochemiczna ochrony stali
zbrojeniowej przed korozją, która polega na stworzeniu takiego układu, w którym
chroniony metal będzie katodą
ochrona protektorowa - w niniejszym ujęciu sposób ochrony antykorozyjnej stali
zbrojeniowej polegający na podłączeniu do pręta zbrojeniowego metalu o niższym
potencjale
otulina betonowa - w naszym ujęciu, warstwa betonu lub zaprawy mineralnej od
powierzchni zewnętrznej elementu żelbetowego do powierzchni zbrojenia
pręt zbrojeniowy - w naszym ujęciu, pręt który służy do przejęcia naprężeń
rozciągających i nadania sztywności elementowi żelbetowemu
protektor cynkowy - w naszym ujęciu, anoda posiadająca potencjał niższy od pręta
zbrojeniowego czyli katody
reakcja redukcji - w niniejszym ujęciu elektroda, na której zachodzą procesy redukcji
związane z uwolnieniem jonów 2OHreakcja utleniania - w niniejszym ujęciu elektroda, na której zachodzą procesy utleniania
czyli korozji
średnica pręta - w niniejszym ujęciu, długość dowolnego odcinka przecinającego obwód
pręta i przechodzącego przez jego środek symetrii
TopZinc R - w niniejszym ujęciu, protektor cynkowy służący do bezpośredniego montażu
do pręta zbrojeniowego
TopZinc R+ - w niniejszym ujęciu, protektor cynkowy służący do pośredniego montażu do
pręta zbrojeniowego
tracona anoda - patrz metoda traconej anody
Zp - w niniejszym ujęciu, odstęp między protektorami liczony w centymetrach
Ilochr>15 - w niniejszym ujęciu, oznacza ilość protektorów dla odpowiedniej liczby lat ochrony
większej od 15 w sztukach
Ilochr=15 - w niniejszym ujęciu, oznacza ilość protektorów dla liczby lat ochrony równej 15
obliczonej przy użyciu kalkulatora doboru protektorów podana w sztukach
Rn - w niniejszym ujęciu, odpowiedni wskaźnik korekcyjny w zależności od planowanej
liczby lat ochrony, podany w tabeli numer 1 niniejszej dokumentacji
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Dp - w niniejszym ujęciu, długość pręta dla której przeprowadzaliśmy obliczenia dotyczące
ilości protektorów, podawana w metrach
Lp - ilość protektorów TopZinc R lub TopZinc R+ w sztukach
2. WPROWADZENIE
Niniejszy dokument

stanowi pomoc dla projektantów i osób, które projektują

zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych metodą traconej anody lub metodą
galwaniczną, przy zastosowaniu do zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej
ochrony katodowej.
Dokument zawiera wytyczne projektowe, tylko i wyłącznie dla przypadku, w którym do
ochrony katodowej stali zbrojeniowej użyte zostaną protektory cynkowe TopZinc R lub
TopZinc R+.
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3. OPIS DZIAŁANIA OCHRONY KATODOWEJ
Ochrona katodowa jest metodą elektrochemiczną ochrony stali przed korozją, która polega
na stworzeniu takiego układu, w którym chroniony metal będzie katodą.
Jeśli metal, który należy ochronić przed procesami korozyjnymi będzie katodą, to na nim
zawsze będą zachodziły tylko i wyłącznie reakcje redukcji, natomiast na anodzie będą
zachodziły reakcje utleniania, czyli korozji.
Taki układ, to znaczy, aby chroniony metal był katodą można stworzyć w dwojaki sposób:
1) Stosując zewnętrzne źródło napięcia, i wówczas taki typ ochrony jest nazywany
ochroną katodową elektrochemiczną rysunek numer 1.

Rys. 1 Ochrona katodowa - elektrochemiczna
2) Stosując połączenie metalu chronionego z metalem o niższym potencjale w stosunku
do potencjału metalu chronionego. Wówczas metal o niższym potencjale staje się anodą,
na której zachodzą reakcje utleniania (korozji) a metal chroniony jest katodą i jest trwale
chroniony. Taki typ ochrony nazywany jest ochroną katodową galwaniczną, lub ochroną
katodową protektorową, lub ochroną katodową metodą traconej anody. Rysunek numer 2.

Rys.2 Ochrona katodowa - galwaniczna, protektorowa, lub traconej anody.
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Przedmiotowe wytyczne odnoszą się do drugiego typu ochrony katodowej, a mianowicie
do ochrony katodowej metodą traconej anody. Protektory cynkowe TopZinc R i TopZinc
R+ ze względu na niższy potencjał (~ - 700 mV) od potencjału stali (~ - 400 mV) po
połączeniu ze stalą i zabetonowaniu stają anodami i na nich przebiegają reakcje utleniania
czyli korozji, aż do momentu całkowitego utlenienia anody.
4. ZALETY STOSOWANIA OCHRONY KATODOWEJ METODĄ TRACONEJ ANODY
Stosowanie

metody

traconej

anody,

jako

antykorozyjnego

zabezpieczenia

stali

zbrojeniowej ma następujące zalety:
- najprostsza metoda antykorozji elektrochemicznej
- brak potrzeby stosowania zewnętrznego źródła zasilania
- możliwość zaprojektowaniu czasu trwania ochrony - racjonalność ekonomiczna
- natychmiastowe działanie
- odporność na czynniki mechaniczne
- ze względu na generowanie przez protektory potencjału lokalnego, możliwość ochrony
wydzielonych stref.

5. WYTYCZNE PROJEKTOWE - OBIEKTY NOWO WZNOSZONE
Projektując ochronę antykorozyjną stali zbrojeniowej metodą traconej anody należy
posługiwać się normą PN-EN ISO 12696:2012.

5.1 SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI KLASYFIKACJI OBIEKTU ZE WZGLĘDU NA
KLASĘ EKSPOZYCJI
W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy obiekt , w którym planuje się zastosowanie
protektorów cynkowych TopZinc R lub TopZinc R+ jako ochrony antykorozyjnej stali
zbrojeniowej został prawidłowo zakwalifikowany pod względem doboru klasy ekspozycji
zgodnie z PN-EN 206:2003.

5.2 DOBÓR ILOŚCI PROTEKTORÓW
Po wykonaniu weryfikacji prawidłowości doboru klasy ekspozycji, należy przystąpić do
obliczenia potrzebnej ilości protektorów cynkowych. W tym celu należy skorzystać z
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KALKULATORA

DOBORU

PROTEKTORÓW,

który

znajduje

się

na

stronie

www.topzinc.pl. Aby obliczyć potrzebną ilość protektorów TopZinc R lub TopZinc R+
należy przygotować następujące dane:
1) średnicę pręta
2) długość pręta
3) wcześniej zweryfikowaną klasę ekspozycji
4) planowaną liczbę lat ochrony

Po wprowadzeniu powyższych danych i wciśnięciu klawisza OBLICZ jako wynik pojawi się
liczba protektorów, które są potrzebne do ochrony pręta zbrojeniowego o średnicy,
długości, klasie ekspozycji, liczbie lat ochrony wprowadzonej do obliczeń.

UWAGA 1.
Dla każdego pręta dla którego chcemy obliczyć potrzebną ilość protektorów, dane należy
wprowadzać oddzielnie, nawet jeśli pręty są tej samej średnicy.
UWAGA 2.
Uzyskany wynik ilości protektorów można brać pod uwagę do dalszych prac projektowych
tylko i wyłączenie gdy liczba lat ochrony nie jest większa od 15 włącznie. W przypadku
liczby lat ochrony większej od 15, ilość protektorów należy obliczyć ze wzoru numer 1,
który został omówiony w dziale 5.3.
UWAGA 3.
Uzyskany wynik ilości protektorów dotyczy protektorów TopZinc R odmiana 70 lub
TopZinc R+ odmiana 70.
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5.3 OBLICZENIE POTRZEBNEJ ILOŚCI PROTEKTRÓW W PRZYPADKU LICZBY LAT
OCHRONY WIĘKSZEJ NIŻ 15 LAT
W przypadku ochrony stali zbrojeniowej powyżej 15 lat obliczenie ilości potrzebnych
protektorów należy wykonać posługując się następującym wzorem:

Ilochr>15=Iochr=15*Rn [sztuki]

wzór numer 1
gdzie,

Ilochr>15 - oznacza ilość protektorów dla odpowiedniej liczby lat ochrony większej od 15 w
sztukach.

Ilochr=15 -

oznacza ilość protektorów dla liczby lat ochrony równej 15 obliczonej przy

użyciu kalkulatora doboru protektorów podana w sztukach

Rn

- odpowiedni wskaźnik korekcyjny w zależności od planowanej liczby lat ochrony,

podany w tabeli numer 1.

Lp

Liczba lat ochrony

Wartość wskaźnika Rn

1.

16

1,014

2.

17

1,029

3.

18

1,043

4.

19

1,057

5.

20

1,071

6.

21

1,085

7.

22

1,100

8.

23

1,114

9.

24

1,128

10.

25

1,142

11.

26

1,157

12.

27

1,171

Tabela numer 1. Dobór wskaźnika Rn
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Lp

Liczba lat ochrony

Wartość wskaźnika Rn

13.

28

1,185

14.

29

1,199

15.

30

1,214

16.

31

1,228

17.

32

1,242

18.

33

1,256

19.

34

1,270

20.

35

1,285

21.

36

1,299

22.

37

1,313

23.

38

1,327

24.

39

1,342

25.

40

1,356

26.

41

1,370

27.

42

1,384

28.

43

1,399

29.

44

1,413

30.

45

1,427

31.

46

1,441

32.

47

1,455

33.

48

1,470

34.

49

1,484

35.

50

1,498

Tabela numer 1. Dobór wskaźnika Rn
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UWAGA 1.
Nie należy projektować ochrony katodowej prętów zbrojeniowych dla więcej niż 50 lat.
UWAGA 2.
W przypadku projektowania ochrony katodowej prętów zbrojeniowych dla liczby lat
ochrony większej niż 15, obowiązkowo po 15 latach eksploatacji obiektu należy dokonać
inspekcji i powtarzać takie inspekcje co 5lat od 15 roku eksploatacji obiektu. W przypadku
każdej inspekcji należy wykonać oględziny i sprawdzenie obiektu zgodnie z rozdziałem 5
normy PN-EN ISO 12696:2012. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub w przypadku
zmiany warunków eksploatacji obiektu, należy przeprowadzić ponowną analizę pod
względem doboru protektorów i stworzyć nowy projekt ochrony katodowej dla obiektu.
5.4 ROZMIESZCZENIE PROTEKTORÓW NA PRĘTACH ZBROJENIOWYCH
Po dokonaniu obliczenia ilości potrzebnych protektorów należy w projekcie określić ich
rozmieszczenie. W tym celu należy posłużyć się wzorem numer 2:

wzór numer 2

Zp=(Dp / Lp ) *100 [centymetry]

gdzie,

Zp - rozstaw protektorów w centymetrach, rozstaw mierzony w osiach protektorów dla
protektorów typy TopZinc R lub rozstaw punktu podłączenia dla protektora typu
TopZincR +.

Dp - długość pręta dla której przeprowadzaliśmy obliczenia dotyczące ilości protektorów,
podawana w metrach

Lp - ilość protektorów w sztukach
Po obliczeniu rozstawu protektorów zp należy zaplanować rozmieszczenie protektorów.
Rozmieszczenie rozpoczynamy od przesunięcia o 40 cm protektora od początku pręta do
osi protektora, i następnie każdy kolejny protektor jest oddalony o obliczone

zp od

poprzedniego. W szczególnych przypadkach, np. dużego wytężenia konstrukcji lub
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konstrukcji cienkościennych, jeśli ze względów konstrukcyjnych nie chcemy, aby
protektory były na każdym pręcie na tej samej wysokości, możemy zmienić rozstaw na
sąsiednim pręcie o ±25 cm. Szczegóły pokazano w przykładzie numer 1 w rozdziale 5.4.

UWAGA 1.
Dla prętów rozdzielczych i strzemion, również należy zaplanować ochronę katodową. W
przypadku strzemion lub prętów małych średnic o wymiarach długości poniżej 1 metra,
może dojść do sytuacji, że KALKULATOR DOBORU PROTEKTORÓW jako wynik wskaże
wartość 0. Wówczas należy dla takiego pręta lub strzemienia przyjąć, że będzie on
chroniony jednym protektorem.
UWAGA 2.
W przypadku prętów głównych małych średnic o wymiarach długości poniżej 1 metra,
może dojść do sytuacji, że KALKULATOR DOBORU PROTEKTORÓW jako wynik wskaże
wartość 0. Wówczas należy dla takiego pręta przyjąć, że będzie on chroniony jednym
protektorem.
UWAGA 3.
Obliczona wartość zp nie może być mniejsza od 30 cm.
UWAGA 4.
W przypadku prętów o dużej średnicy i odpowiedniej klasie ekspozycji może dojść do
sytuacji, że obliczone zp będzie mniejsze od 30 cm. Wówczas należy użyć protektora
TopZinc R lub TopZInc R+ o odmianach 140 lub 210. Protektor TopZinc R lub TopZinc
R+ odmiana 140 zastępuje dwa protektory TopZinc R lub TopZinc R+ odmiana 70.
Protektor TopZinc R lub TopZinc R+ odmiana 210 zastępuje trzy protektory TopZinc R
lub TopZinc R+ odmiana 70.
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Przykład:
Proszę wykonać dobór wraz z rozstawem protektorów TopZinc R dla konstrukcji o
następujących warunkach brzegowych:
Słup (Rysunek numer 3) zbrojony 8 prętami o średnicy 16 milimetrów, długości 4 metrów
każdy, klasa ekspozycji XC2, liczba lat ochrony 10

Rys.3 Widok słupa z prętami do zabezpieczenia
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W KALKULATORZE DOBORU PROTEKTORÓW wstawiamy następujące dane:
długość pręta o średnicy 16 milimetrów - 4 metry
klasa ekspozycji - XC2
liczba lat ochrony - 10
Wynik - 2 sztuki

Lp - obliczone przy pomocy kalkulatora doboru protektorów = 2 sztuki
Dp = 4 metry
Zp=(4 / 2) *100 = 200 cm
Zgodnie z obliczeniami musimy przymocować po 2 sztuki protektorów co 200 cm.
Rozmieszczenie należy wykonać równomiernie zaczynając od

przesunięcia protektora o

40 cm od początku pręta. Szczegóły na rysunku numer 4.

Top Building Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 56
02-871 Warszawa

14/21

www.topzinc.pl
biuro@topzinc.pl
tel/fax: (22) 894 42 91

1,6
2
0,4
Rys. 4 Równomierne rozmieszczenie protektorów
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W szczególnych przypadkach, np. dużego wytężenia konstrukcji lub konstrukcji
cienkościennych, jeśli ze względów konstrukcyjnych nie chcemy, aby protektory były na
każdym pręcie na tej samej wysokości, możemy zmienić rozstaw na sąsiednim pręcie o
±25 cm. Na rysunku numer 5 przedstawiono sytuację z przesunięciem protektorów o 25

1.35

0,4

0.65

2

2

1,6

cm naprzemiennie na kolejnych prętach.

Rys. 5 Rozmieszczenie protektorów z przesunięciem ±25 cm
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6. MOCOWANIE PROTEKTORA TOPZINC R
Sposób mocowania protektorów TopZinc R+ i TopZinc R jest w wyczerpująco opisany w
kartach technicznych produktów i filmach instruktażowych dostępnych na stronie
internetowej www.topzinc.pl.
Należy dodatkowo, każdorazowo w projekcie ochrony katodowej zaznaczyć, że protektor
TopZinc R musi być usytuowany do wnętrza danego elementu konstrukcyjnego. Oznacza
to, że nie może on być mocowany tak, aby był w strefie otuliny, tylko od wewnętrznej
strony prętów zbrojeniowych. Szczegół mocowania pokazano na rysunku numer 6.

Rys. 6 Widok na przekrój prętów zbrojeniowych z usytuowanym i podłączonym
protektorem TopZinc R
Top Building Sp. z o.o.
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W sytuacjach szczególnych, kiedy nie ma możliwości usytuowania protektora od
wewnętrznej strony elementu żelbetowego dopuszcza się usytuowanie go od strony
otuliny.

7. MOCOWANIE PROTEKTORA TOPZINC R+ W KONSTRUKCJACH SPRĘŻONYCH
Montaż protektora TopZinc R+ wiąże się z usunięciem otuliny betonowej aż do momentu
odsłonięcia powierzchni zbrojenia. Jak opisano to w karcie technicznej produktu oraz
pokazano na filmie instruktażowym, które znajdują się na stronie www.topzinc.pl,
uzyskanie tego celu związane jest z wykonaniem odwiertu o średnicy 10 milimetrów.
W przypadku konstrukcji sprężonych strunobetonowych lub kablobetonowych, gdzie
wykonywanie odwiertów nie jest wskazane ze względu na możliwość uszkodzenia
zbrojenia sprężonego, w przypadku montażu protektora TopZinc R+ jest możliwe, jednak
wiąże się to z wykazaniem wyjątkowej uwagi podczas wykonywaniu odwiertu.
8. NIESTANDARODWE MOCOWANIE PROTEKTORA TOPZINC R
Sposób mocowania protektorów TopZinc R jest, taki że mineralna część protektora jest w
bezpośrednim styku z chronionym prętem stalowym.
Dla protektorów:
TopZinc R o odmianie 70 i 140 - powierzchnia styku na długości protektora wynosi 7 cm,
TopZinc R o odmianie 210 - powierzchnia styku na długości protektora wynosi 8 cm.
Ta sytuacja powoduje, że mieszanka betonowa lub zaprawa naprawcza w miejscu styku
protektora z prętem zbrojeniowym w tym miejscu nie otuli w pełni pręta zbrojeniowego.
Mogą zdarzyć się przypadki na przykład elementów konstrukcyjnych bardzo wytężonych,
zwłaszcza przenoszących naprężenia rozciągające, lub konstrukcje cienkościenne, które
wymagają na całej długości pręta pełnej przyczepności do betonu. W takim wypadku
należy zmienić sposób mocowania protektora TopZinc R do prętów zbrojeniowych.
Wówczas protektor nie jest mocowany poprzez wstępne dopasowanie zagłębienia w
protektorze z prętem zbrojeniowym, tylko w pierwszej kolejności należy wykonać splecenie
dwóch par przewodów połączeniowych wychodzących z protektora i następnie pozostałą
długość przewodów połączeniowych owinąć możliwie maksymalną ilość razy wokół pręta
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zbrojeniowego. Na rysunkach numer 7 i 8 przedstawiono niestandardowy sposób
zamocowania protektora do pręta.

Rys. numer 7. Niestandardowy sposób podłączenia protektora TopZinc R do pręta
zbrojeniowego.
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Rys. numer 8. Niestandardowy sposób podłączenia protektora TopZinc R do pręta
zbrojeniowego.
9. WYTYCZNE PROEJKTOWE - OBIEKTY REMONTOWANE
Projektując ochronę antykorozyjną stali zbrojeniowej metodą traconej anody należy
posługiwać się normą PN-EN ISO 12696:2012.
W przypadku konstrukcji remontowanych podczas projektowania ochrony katodowej w
pierwszej kolejności należy sprawdzić stan konstrukcji zgodnie z rozdziałem 5 normy PNEN ISO 12696:2012. Ewentualne rozbieżności należy ująć w planie remontowym
konstrukcji.
Dopiero po sprawdzeniu konstrukcji zgodnie z PN-EN ISO 12696:2012 i stwierdzeniu, że
może ona być chroniona antykorozyjnie poprzez zastosowanie ochrony katodowej
możemy przystąpić do jej projektowania.
Kolejne kroki postępowania są identyczne jak dla konstrukcji nowo wznoszonych
opisanych w rozdziałach od 5 do 8.
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10. WYTYCZNE W PRZYPADKU OCHRONY WYBRANEJ STREFY ZBROEJNIA
Ze względu na lokalne działanie antykorozyjne protektorów TopZinc R i TopZinc R+
istnieje możliwość wybrania strefy, którą chcemy zabezpieczyć antykorozyjnie. Należy w
takim przypadku ustaloną strefę zbrojenia poszerzyć o 1 metr w każdym kierunku i na
takiej długości prętów zbrojeniowych projektować ochronę katodową zgodnie z
przedmiotową dokumentacją.
11. WYTYCZNE DO STOSOWANIA DOBORU ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI
BETONOWEJ
Protektory cynkowe TopZinc R i TopZinc R+ rozpoczynają swoje działanie ochronne stali
zbrojeniowej po prawidłowym zamontowaniu do prętów zbrojeniowych i zabetonowaniu lub
wypełnieniu zaprawą konstrukcji zbrojenia. Beton jest niezmiernie ważnym czynnikiem w
ochronie katodowej ponieważ stanowi on "elektrolit", w którym dochodzi do wymiany
jonów między katoda i anodą. Ochrona katodowa będzie trwała, między innymi jeśli będzie
elektrolit, czyli beton. W przypadku uszkodzenia betonu, poprzez jego pęknięcie,
odspojenie, rozwarstwienie, itp, skuteczność ochrony katodowej będzie spadała. Ważną
rzeczą jest, aby w przypadku samego betonu stosować odpowiednie normy i przepisy
techniczne dotyczące jego ochrony w postaci powłok lub wypraw. Należy pamiętać, że
protektory skutecznie chronią antykorozyjnie stal zbrojeniową lecz nie beton.

12. UWAGI KOŃCOWE
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących projektowania ochrony katodowej z
użyciem protektorów TopZinc R lub TopZinc R+ prosimy o kontakt:
biuro@topzinc.pl
lub
tel: (22) 894 42 91
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