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1. CEL REKOMENDACJI
Celem niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB jest potwierdzenie zgodności objętego
nią rozwiązania technicznego z wymaganiami art. 5 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity –
Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, wraz z późniejszymi zmianami), tzn. potwierdzenie,
że rozwiązanie to jest zgodne z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych oraz
zasadami wiedzy technicznej i zapewnia spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty
budowlane. Rekomendacja Techniczna określa także warunki stosowania i odbioru objętego nią
rozwiązania technicznego.
2. PRZEDMIOT REKOMENDACJI
Przedmiotem niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB jest zabezpieczanie stali
zbrojeniowej w betonie metodą traconej anody z wykorzystaniem protektorów cynkowych
TopZinc R i TopZinc R+, produkowanych przez firmę TOP BUILDING Sp. z o.o., ul.
Karczunkowska 56, 02-871 Warszawa.
Metoda traconej anody polega na stworzeniu ogniwa galwanicznego pomiędzy stalą
zbrojeniową i protektorem cynkowym o potencjale korozyjnym bardziej ujemnym od potencjału
korozyjnego stali. W tak utworzonym ogniwie płynie prąd z protektora do metalu chronionego,
czyli stali zbrojeniowej. W związku z tym, że w wytworzonym ogniwie protektor staje się anodą,
a stal zbrojeniowa katodą, na anodzie dochodzi do reakcji utleniania – ubywa protektora
cynkowego (tracona anoda), natomiast na stali zbrojeniowej – element chroniony - dochodzi do
reakcji redukcji i tym samym nie dochodzi do procesów korozyjnych.
Protektory TopZinc R i TopZinc R+ składają się z rdzenia cynkowego ze stalowymi
przewodami podłączeniowymi oraz z otaczającej rdzeń kostki z wysokoalkalicznej zaprawy
mineralnej.
Protektor TopZinc R (rys. 1 ÷ 3) przeznaczony jest do montowania bezpośrednio na
odsłoniętych prętach zbrojeniowych. Produkowany jest w trzech odmianach:
- TopZinc R 70 – wysokość : szerokość : grubość - 30:40:70 mm - masa rdzenia 70 g,
- TopZinc R 140 – wysokość : szerokość : grubość - 30:60:70 mm - masa rdzenia 140 g,
- TopZinc R 210 – wysokość : szerokość : grubość - 30:70:80 mm - masa rdzenia 210 g.
Standardową odmianą jest protektor TopZinc R 70.
Protektor TopZinc R + (rys. 4 ÷ 6) przeznaczony jest do montowania do prętów
zbrojeniowych zagłębionych w otulinie betonowej, do których nie ma bezpośredniego dostępu.
Produkowany jest w trzech odmianach:
- TopZinc R + 70 – wysokość : szerokość : grubość - 30:30:70 mm - masa rdzenia 70 g,
- TopZinc R + 140 – wysokość : szerokość : grubość - 30:30:70 mm - masa rdzenia 140 g,
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- TopZinc R + 210 – wysokość : szerokość : grubość - 30:70:70 mm – masa rdzenia 210 g.
Standardową odmianą jest protektor TopZinc R + 70. Wraz z protektorem TopZinc R +
stosowany jest zestaw podłączeniowy, składający się z kostki elektrycznej i przewodów
połączeniowych.
Wysokoalkaliczna zaprawa charakteryzuje się wartością pH nie mniejszą niż 13,
podwyższająca alkaliczność układu w strefie podłączenia, i wytrzymałością na ściskanie (po 28
dniach) wynoszącej 60 MPa ± 10%.
Przewody podłączeniowe wykonane są ze stali C4D1 wg PN-EN ISO 16120-2:2012,
ocynkowanej ogniowo. Średnica przewodów podłączeniowych powinna wynosić 1,2 mm ± 10%.
Długość przewodów podłączeniowych protektora TopZinc R powinna wynosić 25 ± 3 cm, a
protektora TopZinc R+ 19 ± 3 cm.

3. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Zabezpieczanie stali zbrojeniowej w betonie metodą traconej anody z wykorzystaniem
protektorów cynkowych TopZinc R i TopZinc R+, objęte niniejszą Rekomendacją, ma na celu
ochronę prętów zbrojeniowych przed korozją, zarówno w nowych, jak i istniejących
konstrukcjach żelbetowych. Protektory TopZinc R i TopZinc R + są elementami składowymi
systemu ochrony katodowej, który powinien być zaprojektowany przez specjalistów z zakresu
ochrony katodowej żelbetu i spełniać wymagania normy PN-EN 12696:2012. Protektory
TopZinc R i TopZinc R + mają zastosowanie w obiektach wystawionych na działanie czynników
atmosferycznych i obiektach znajdujących się w gruncie. Z uwagi na nie występowanie
zewnętrznego źródła zasilania, protektory te można stosować w obiektach narażonych na
ciągłe lub cykliczne zanurzenie w wodzie (np. podpory mostów, obiekty hydrotechniczne,
zbiorniki). Mogą być one stosowane dla ochrony żelbetu poddanego działaniu klas środowisk
od X0 do XA3 wg normy PN-EN 206-1:2003. Ochrona zaczyna być skuteczna natychmiast po
podłączeniu protektora do pręta zbrojeniowego.
Zabezpieczania z zastosowaniem protektorów TopZinc R+ nie powinny być stosowane
w konstrukcjach sprężonych.
Protektory TopZinc R i TopZinc R+ można stosować wspólnie z zabezpieczeniami
powierzchniowymi betonu w postaci wypraw lub powłok.
Stosowanie metody zabezpieczania stali zbrojeniowej w betonie metodą traconej anody
z wykorzystaniem protektorów cynkowych TopZinc R i TopZinc R+ powinno być zgodne z
projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu budowlanego oraz firmowymi
wytycznymi Wnioskodawcy Rekomendacji Technicznej.
Projekt powinien uwzględniać:
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Prace związane z ochroną zbrojenia metodą traconej anody powinny być wykonywane
przez wyspecjalizowane firmy, z uwzględnieniem firmowych wytycznych Wnioskodawcy niniejszej
Rekomendacji Technicznej.
4. WYMAGANIA

4.1. Dobór protektorów cynkowych
Na podstawie przeprowadzonych długoterminowych badań i doświadczeń został
stworzony program obliczeniowy (będzie dostępny na stronie internetowej Wnioskodawcy),
który po wprowadzeniu następujących danych:
1. długość i średnica chronionego pręta,
2. klasa ekspozycji zgodna z PN-EN 206-1:2003,
3. projektowana liczba lat ochrony,
oblicza potrzebną liczbę protektorów.
Kalkulator doboru protektorów dobiera zarówno protektory cynkowe TopZinc R, jak i
TopZinc R+. Wybór rodzaju protektora, jaki zostanie zastosowany, zależy od zamawiającego i
rodzaju konstrukcji.
4.2. Wykonywanie zabezpieczenia z zastosowaniem protektorów TopZinc R
Przy wykonywaniu zabezpieczenia powinny być spełnione następujące wymagania:
- Potrzebny sprzęt: protektor TopZinc R, miernik elektryczny uniwersalny, obcęgi.
- Przygotowanie podłoża w miejscu montażu protektora. Pręty zbrojenia w miejscu montażu
nie powinny posiadać śladów rdzy ani innych zabrudzeń. Przed przystąpieniem do
montażu protektora należy pręt zbrojeniowy dokładnie oczyścić.
- Montaż protektora. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża należy docisnąć protektor
cynkowy do pręta zbrojeniowego. Następnie owinąć pręt zbrojeniowy przewodami
metalicznymi wychodzącymi z protektora cynkowego. Należy wykonać możliwie
największą liczbę owinięć przewodów podłączeniowych wokół pręta zbrojeniowego. Po
owinięciu przewodów połączeniowych, przy użyciu obcęgów zbrojarskich, należy skręcić
przeciwległe przewody połączeniowe.
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4.3. Wykonywanie zabezpieczenia z zastosowaniem protektorów TopZinc R +
Przy wykonywaniu zabezpieczenia powinny być spełnione następujące wymagania:
- Potrzebny sprzęt: protektor cynkowy TopZinc R+, zestaw połączeniowy TopZinc R+,
wiertnica do betonu z koronką diamentową o średnicy minimum 50 mm, wiertarka
udarowa, wiertło do betonu o średnicy 10 mm, szlifierka kątowa z tarczą diamentową,
miernik elektryczny uniwersalny, obcęgi, urządzenie do wytyczania przebiegu pręta
zbrojeniowego, odkurzacz przemysłowy z końcówka o średnicy 9 mm.
- Wytyczenie przebiegu pręta zbrojeniowego. Przy pomocy urządzenia do wytyczania
przebiegu pręta zbrojeniowego należy wytyczyć przebieg pręta i zaznaczyć na elemencie
konstrukcyjnym. Na zaznaczonej linii należy nanieść dwa punkty, które będą stanowiły
miejsce połączenia pręta zbrojeniowego z protektorem TopZinc R+ i miejsce pomiaru
kontrolnego.
- Odwiert dla protektora cynkowego. W celu wykonania gniazda, w którym zagłębiony
będzie protektor, w odległości 10 ± 1 cm od wytyczonego przebiegu pręta zbrojeniowego
należy wykonać koronką diamentową, o średnicy minimum 50 mm, odwiert o głębokości
100 mm.
- Odwiert nad prętem zbrojeniowym. W dwóch miejscach, które zostały zaznaczone nad
prętem zbrojeniowym, wiertłem o średnicy 10 mm należy wykonać otwory aż do pręta
zbrojeniowego. Następnie otwór należy bardzo dokładnie odkurzyć. Po odkurzeniu należy
jeszcze raz wykonać wiercenie (bez udaru) w celu dokładnego oczyszczenia i odsłonięcia
pręta zbrojeniowego, co ma wpływ na prawidłową ciągłość połączenia elektrycznego
protektora z prętem zbrojeniowym. Zaleca się, aby czas trwania czyszczenia był nie
krótszy niż 30 sekund. Szlifierką kątową należy wykonać nacięcia od otworu nad prętem
zbrojeniowym do otworu, który wywiercono dla protektora cynkowego TopZinc R+. W tych
nacięciach będą przebiegały przewody połączeniowe pręta z protektorem.
- Montaż protektora. Przy użyciu zestawu połączeniowego należy połączyć pręt stalowy z
protektorem cynkowym.
4.4. Kontrola wykonania zabezpieczenia
Zgodnie z normą PN-EN 12696:2012 sprawdzeniu podlega podłączenie przewodów
metalicznych protektora cynkowego ze stalą zbrojeniową. Wartość rezystancji połączenia
protektora cynkowego ze stalą zbrojeniową powinna zawierać się w przedziale od 0 do 1 Ω.
Dodatkowo

należy

przeprowadzić

pomiar

ciągłości

połączenia

przy

użyciu

uniwersalnego miernika elektrycznego z funkcją pomiaru ciągłości połączenia, który należy
wykonać przed pomiarem rezystancji. Wynik pomiaru ciągłości elektrycznej powinien
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wskazywać jednoznacznie na istnienie ciągłości połączenia elektrycznego pomiędzy stalą
zbrojeniową a protektorem cynkowym.
4.5. Procedura rozruchu
Bezpośrednio po zamontowaniu protektorów do stali zbrojeniowej należy w możliwie jak
najkrótszym czasie przystąpić do zabetonowania elementów z podłączonymi protektorami
cynkowymi. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dochodziło do bezpośredniego
zawilgacania podłączeń protektorów do prętów zbrojeniowych, ponieważ może to doprowadzić
do pogorszenia przewodności elektrycznej. Po podłączeniu protektorów TopZinc R lub TopZinc
R +, po zabetonowaniu lub reprofilacji powierzchni, system ochrony protektorowej jest włączony
i nie są potrzebne żadne czynności dodatkowe powodujące uruchomienie systemu
protektorowej ochrony zbrojenia.
4.6. Ochrona protektorów po wykonaniu zabezpieczenia
W trakcie użytkowania należy zabezpieczyć miejsca podłączenia i unikać uszkodzeń
mechanicznych protektorów podłączonych do prętów zbrojeniowych.

5. OCENA PRZYDATNOŚCI DO STOSOWANIA
Stwierdza się, że rozwiązanie techniczne zabezpieczania stali zbrojeniowej w betonie
metodą traconej anody z wykorzystaniem protektorów cynkowych TopZinc R i TopZinc R+,
objęte niniejszą Rekomendacją, spełnia wymagania art. 5 ustawy - Prawo budowlane (tekst
jednolity – Dz. U Nr 207/2003, poz. 2016, wraz z późniejszymi zmianami), tzn., że rozwiązanie
to jest zgodne z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i zapewnia spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE
5.1. Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1255/2012 jest dokumentem stwierdzającym
przydatność rozwiązania technicznego zabezpieczania stali zbrojeniowej w betonie metodą
traconej anody z wykorzystaniem protektorów cynkowych TopZinc R i TopZinc R+ do
stosowania w zakresie wynikającym z postanowień Rekomendacji i potwierdzającym jego
zgodność z zasadami wiedzy technicznej.
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5.2. Rekomendacja Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów
o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U Nr 2119, poz. 1117). Zapewnienie tych
uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Rekomendacji Technicznej.
5.3. ITB wydając Rekomendację Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
5.4. Rekomendacja Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za
prawidłową jakość wyrobów, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe
ich zastosowanie.
5.5. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych ze
stosowaniem w budownictwie rozwiązania technicznego zabezpieczania stali zbrojeniowej w
betonie metodą traconej anody z wykorzystaniem protektorów cynkowych TopZinc R i
TopZinc R+ można zamieszczać informację o udzielonej temu rozwiązaniu Rekomendacji
Technicznej ITB RT ITB-1255/2012 oraz umieszczać znak:
®

Rekomendacja Techniczna

RT ITB - 1255/2012

Znak ITB może mieć barwę czarną lub granatową.
7. TERMIN WAŻNOŚCI
Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1255/2012 jest ważna do 27 grudnia 2017 r.
Ważność Rekomendacji Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli
jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej,
z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego
dokumentu.
KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE
Dokumenty związane
PN-EN 206-1:2003

Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 12696:2012

Ochrona katodowa stali w betonie

PN-EN ISO 16120-2:2012 Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu.
Część 2: Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia
PN-EN 14630:2007

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badań. Oznaczanie głębokości karbonatyzacji w stwardniałym betonie
metodą fenoloftaleinową

Sprawozdania z badań, oceny
1. NM-05298R:03/AS/12. Opinia specjalistyczna dotycząca możliwości wykorzystania
dokumentacji

z

badań

przeprowadzonych

przez

Producenta

do

uzyskania

Rekomendacji Technicznej ITB, Zakład Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa,
2012
2. Opinia o protektorach cynkowych TopZinc R i TopZincR+, dr inż. Andrzej Królikowski,
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, 2012
3. Raport z badań ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych przy użyciu protektorów
cynkowych TopZinc R i TopZinc R+, TOP BUILDING Sp. z o.o., Warszawa, 2012
4. Sposób doboru, montażu i sprawdzenia podłączenia protektorów cynkowych TopZinc
R i TopZinc R+ jako rozwiązania technicznego „metody protektorowej zabezpieczania
stali zbrojeniowej”, TOP BUILDING Sp. z o.o., Warszawa, 2012
5. Raport z badań pH i wytrzymałości na ściskanie zaprawy cementowej otaczajacej
rdzeń cynkowy w protektorach TopZinc R i TopZinc R+, TOP BUILDING Sp. z o.o.,
Warszawa, 2012
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Rys. 1. Protektor TopZinc R 70 (wymiary w cm)
1 – widok z przodu; 2 – widok z boku; 3 – aksonometria; 4 – widok z góry

Rys. 2. Protektor TopZinc R 140(wymiary w cm)
1 – widok z przodu; 2 – widok z boku; 3 – aksonometria; 4 – widok z góry
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Rys. 3. Protektor TopZinc R 210 (wymiary w cm)
1 – widok z przodu; 2 – widok z boku; 3 – aksonometria; 4 – widok z góry

Rys. 4. Protektor TopZinc R + 70 (wymiary w cm)
1 – widok z przodu; 2 – widok z boku; 3 – aksonometria; 4 – widok z góry
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Rys. 5. Protektor TopZinc R + 140 (wymiary w cm)
1 – widok z przodu; 2 – widok z boku; 3 – aksonometria; 4 – widok z góry

Rys. 6. Protektor TopZinc R + 210 (wymiary w cm)
1 – widok z przodu; 2 – widok z boku; 3 – aksonometria; 4 – widok z góry
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