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Cathodic protection 
is commonly used 
as anticorrosion 
technique for buried 
and submerged 
steel structures, 
including pipelines 
and tanks. It is also 
used for corrosion 
protection of steel 
bridge components 
at points of contact 
with water, earth and 
concrete.

I SUMMARY

Ochrona katodowa
– technika ciągle nieznana
Gdyby na lekcjach chemii w szkole podstawowej czy 

gimnazjum uczeń dowiedział się nieco więcej o podsta-

wach zjawisk elektrochemicznych niż to, że dzięki nim 

można dokonywać elektrolizy, np. rozkładu wody, czy też 

nakładać powłoki galwaniczne, to zapewne by rozumiał, 

dlaczego przy pomocy prądu elektrycznego można nie 

tylko wywoływać, ale także i hamować lub zmieniać kie-

runek przebiegu tych procesów. Eliminowanie utleniania 

metali, czyli korozji, za pomocą stałego prądu elektrycz-

nego byłoby wtedy zupełnie oczywiste, zaś technologie 

elektrochemicznej ochrony przed korozją powszechnie 

stosowane w praktyce.

Podstawy ochrony katodowej, techniki ochrony elek-

trochemicznej, która ma zastosowanie do eliminowania 

procesu korozji stali w środowiskach naturalnych, znane 

są od blisko 200 lat.

Powszechnie uznawanym „ojcem” technologii ochrony 

katodowej jest Anglik sir Humphry Davy, który zastosował 

w praktyce tego rodzaju zabezpieczenie przeciwkorozyj-

ne w celu wyeliminowania korozji miedzianego poszycia 

okrętów wojennych. Pierwszą pracę o tych doświadcze-

niach opublikował w 1824 roku (1). Metoda okazała się tak 

doskonała, a efekt zabezpieczenia przeciwkorozyjnego tak 

znakomity, że bardzo szybko zrezygnowano z jej stoso-

wania. Okazało się bowiem, że zanik uwalniających się 

do wody w niewielkiej ilości produktów korozji poszycia 

miedzianego, które uniemożliwiały porastanie części 

podwodnej okrętów przez organizmy morskie (jony 

miedzi mają silne działanie biobójcze), spowodował tak 

silne nasilenie się tego zjawiska, że jednostki te straciły 

zdolność manewrową.

Bez najmniejszej wątpliwości doświadczenie to i podsta-

wy techniki ochrony katodowej znane były asystentowi 

Davy’ego – był nim Michael Faraday, który kilka lat później 

określił podstawy współczesnej elektrochemii, a najlepiej 

sprawdzalne prawo w przyrodzie, zwane od nazwiska pra-

wem Faradaya, wiąże ze sobą ubytek metalu z wielkością 

ładunku elektrycznego przepływającego przez granicę faz 

pomiędzy metalem a środowiskiem. W skrócie mówiąc 

i w nawiązaniu do problematyki korozyjnej – korozja (uby-

tek metalu) jest ściśle zależna od czasu i natężenia stałego 

prądu elektrycznego biorącego udział w elektrochemicz-

nej reakcji utleniania metalu. Oznacza to także, że zawsze 

korozja elektrochemiczna związana jest z przepływem 

ładunków elektrycznych i jej zahamowanie lub nawet 

całkowite wyeliminowanie uzależnione jest od wielkości 

i kierunku przepływu tego prądu. Ilustruje to schematycz-

nie rys. 1.

Te wydawałoby się proste zależności nie były przez wiele 

lat dostrzegane i wykorzystywane do celów praktycznych. 

Rozwój techniki nastąpił dopiero w sposób zauważalny 

pod koniec XIX wieku i wtedy dopiero dokuczliwość 

zjawisk korozyjnych w odniesieniu do żeliwnych i stalo-

wych konstrukcji podziemnych zmusiła do poszukiwania 

nowych metod ochrony przeciwkorozyjnej. W szczegól-

ności tak uciążliwe szkodliwe oddziaływanie prądów błą-

dzących, które pojawiły się w Europie po roku 1891 wraz 

z uruchomieniem zelektryfi kowanych linii tramwajowych 

w miastach, doprowadziło do rozwoju zainteresowania 

zjawiskami korozji w ziemi i metodami jej przeciwdziała-

nia. Jedno z pierwszych zastosowań ochrony katodowej 

do eliminowania prądów błądzących ilustruje zaprezento-

wana na rys. 2. ilustracja z patentu z roku 1908.

Znaczący rozwój technologii ochrony katodowej nastąpił 

w latach 30. ubiegłego wieku wskutek rozwoju przemysłu 

wydobywczego i transportu surowców rurociągami – 

opracowano wtedy kryteria oceny skuteczności działania 

ochrony przeciwkorozyjnej, które stosowane są w odnie-

sieniu do konstrukcji podziemnych do dzisiaj. Gwałtowny 

rozwój techniki po II wojnie światowej zaowocował 

znaczącym rozszerzeniem zakresu wykorzystania techno-

logii ochrony katodowej – do magistralnych rurociągów, 

zbiorników podziemnych, infrastruktury podziemnej miej-

skiej i przemysłowej, do nabrzeży i jednostek pływających 

w gospodarce morskiej, do wewnętrznych powierzchni 

wymienników ciepła i innej aparatury chemicznej, 

do ochrony stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbeto-

wych. Również stalowe elementy konstrukcji mostowych 

znajdują się na tej liście.

Ochrona katodowa stali
w wodzie, ziemi i betonie
Aby zrealizować ochronę katodową, należy w sposób za-

mierzony wymusić przepływ stałego prądu elektrycznego 

od strony środowiska korozyjnego w kierunku zabezpie-

czanej powierzchni stalowej. Prąd wywołuje wtedy tzw. 

polaryzację katodową. Jak to zrealizować? Otóż w tym 

samym środowisku elektrolitycznym trzeba umieścić elek-

trodę (anodę) w celu wytworzenia pomiędzy nią a chro-

nioną powierzchnią stalową pola elektrycznego, którego 

skutkiem będzie przepływ prądu od anody do chronionej 

powierzchni stalowej (katody). Wykorzystuje się do tego 

celu dwa zasadnicze sposoby: bezpośrednie połączenie 

zabezpieczanego obiektu stalowego z anodą wykona-

ną z metalu bardziej w danym środowisku korozyjnym 

ujemnego od stali, w wyniku czego powstaje ogniwo 

galwaniczne i płynie pomiędzy elektrodami prąd elek-

tryczny, albo podłączenie do umieszczonej w środowisku 

korozyjnym anody zewnętrznego niskonapięciowego źró-

dła prądu stałego, np. prostownika. Schematy elektryczne 

i kierunek przepływu prądu przedstawiono na rys. 3.

Jako anody galwaniczne wykorzystuje się odpowiednio 

dobrane stopy cynku, glinu i magnezu uformowane 

w elektrody o różnej masie i kształcie, stosownie do po-

trzeb wynikających np. z geometrii chronionej przed ko-

rozją powierzchni stalowej czy przewidywanej żywotności 

anod. Szczególnym przypadkiem realizacji ochrony kato-

dowej jest zastosowanie anody galwanicznej w postaci 

cienkiej warstwy nałożonej bezpośrednio na powierzch-

nię stali w postaci powłoki ochronnej (ochrona działa 

od momentu uszkodzenia powłoki i napełnienia się tego 

miejsca elektrolitem) lub na pośredniej trwałej warstwie 

przewodzącej prąd elektryczny w sposób jonowy (np. 

na betonie).

Ochronę katodową z zewnętrznym źródłem prądu 

realizuje się obecnie z wykorzystaniem anod wykonanych 

Ochrona katodowa 
mostów

dr inż. Wojciech Sokólski

Ochrona kato-
dowa to technika 
przeciwkoro-
zyjna, która jest 
powszechnie 
używana 
do zakopanych 
i podwodnych 
konstrukcji 
stalowych, takich 
jak rurociągi 
czy zbiorniki, 
znajduje także 
zastosowanie 
do ochrony 
przed korozją 
elementów 
konstrukcji sta-
lowych mostów 
w miejscach 
ich kontaktu 
z wodą, ziemią 
i betonem. 



m o s t y  t e c h n o l o g i e

53

ze specjalnych materiałów odpornych na proces utlenia-

nia – elektrody praktycznie nie zużywają się, ponieważ 

zachodzący na nich proces elektrochemiczny związany 

jest z rozkładem elektrolitu, np. wydzielaniem gazowego 

tlenu. Do najlepszych obecnie tego typu materiałów 

anodowych zalicza się tytan pokryty cienką warstewką 

ceramiczną z przewodzącej prąd elektryczny mieszaniny 

aktywnych tlenków metali szlachetnych (Ti/MMO).

Efektywność ochrony katodowej znacząco rośnie, jeśli 

poddawana ochronie powierzchnia stalowa pokryta jest 

powłoką izolującą (wykonaną z materiałów dielektrycz-

nych), ponieważ proces korozji przebiegać może wtedy 

jedynie w defektach (uszkodzeniach) tej powłoki, zaś prąd 

ochrony zamyka swój obwód przez niewielkie powierzch-

nie stalowe właśnie w tych miejscach. Rozkład prądu 

na zabezpieczanej powierzchni zależy także od przewod-

nictwa elektrycznego środowiska korozyjnego – odpo-

wiednio niskiego w wodzie i ziemi oraz znacznie wyższe-

go w suchym betonie. To z tego powodu zasięg działania 

pojedynczej instalacji ochrony katodowej na dobrze 

zaizolowanych rurociągach magistralnych sięga do kilku-

dziesięciu i więcej kilometrów.

Przepływającemu stałemu prądowi elektrycznemu przez 

granicę faz metal/środowisko korozyjne i wywołującymi 

w zależności od kierunku przepływu procesy utleniania 

lub redukcji towarzyszą zmiany odczynu – alkalizacja 

katody i zakwaszenie anody. Alkalizacja powierzchni stali 

zabezpieczanej przed korozją za pomocą ochrony kato-

dowej uznawana jest obecnie za jeden z zasadniczych 

czynników decydujących o jej skuteczności w takich 

środowiskach jak zwarte grunty czy beton, w których 

zjawiska konwekcji i dyfuzji przebiegają bardzo wolno lub 

praktycznie nie występują (3).

Pomimo jednolitej zasady działania inaczej nieco realizuje 

się ochronę katodową w środowisku wody morskiej, zie-

mi, wewnątrz urządzeń przemysłowych czy w odniesieniu 

do konstrukcji żelbetowych, szczególnie w przestrzeni, 

w której beton kontaktuje się z powietrzem. Wymagania 

stosowane w odniesieniu do tych zastosowań ochro-

ny katodowej zostały zebrane i przeanalizowane przez 

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), w wyniku czego 

w ostatnim dziesięcioleciu wydane zostały one w postaci 

ujednoliconych norm europejskich (4-11). 

Na szczególną uwagę zasługuje norma określająca wy-

magania w odniesieniu do wykształcenia, doświadczenia 

i kompetencji personelu ochrony katodowej (11). Wynika 

z niej, że stosowanie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 

z wykorzystaniem prądu elektrycznego powinno być 

realizowane wyłącznie przez odpowiednio wyszkolo-

ny i doświadczony personel techniczny. I nie chodzi 

tu wcale o tzw. bezpieczeństwo elektryczne, ponieważ 

w instalacjach ochrony katodowej operuje się w praktyce 

napięciami zaledwie kilku woltów, a wartości nominalne 

napięć źródła prądu nie przekraczają bezpiecznego progu 

48 V. Rzecz jest znacznie ważniejsza – otóż źle zaprojekto-

wana i wykonana instalacja ochrony katodowej może nie 

tylko nie przynieść oczekiwanych efektów ochrony kato-

dowej, ale może także stać się przyczyną uszkodzeń koro-

zyjnych i awarii zabezpieczanych obiektów, co w przypad-

ku rurociągów i zbiorników ciśnieniowych napełnionych 

substancjami niebezpiecznymi może prowadzić do strat 

ekonomicznych, zanieczyszczenia środowiska, a nawet 

utraty zdrowia lub życia ludzkiego. Także nieumiejętnie 

wykonane i tym samym nieskuteczne zabezpieczenie 

przeciwkorozyjne naraża inwestora na nieuzasadnio-

ne straty – wydatek na nieskuteczne zabezpieczenie, 

nadmierne koszty eksploatacyjne, przedwczesne remonty 

chronionych obiektów czy kosztowne serwisowanie nie-

sprawnych instalacji zabezpieczających. Wyraźnym celem 

omawianej normy jest podniesienie kultury technicznej 

ochrony katodowej oraz zmniejszenie ryzyka i ochrona 

inwestora przed niekompetentnymi wykonawcami. 

Proces certyfi kacji personelu ochrony katodowej w Polsce 

wdraża UDT-CERT w Warszawie.

Ochrona katodowa
konstrukcji żelbetowych 
w powietrzu
Na tle typowych zastosowań w technice, w których 

instalację ochrony katodowej montuje się w grubych 

warstwach środowiska elektrolitycznego (woda, ziemia), 

stosunkowo młoda tego typu technika zabezpiecze-

nia konstrukcji żelbetowych w przestrzeni powietrznej 

(pierwsze próby datuje się na lata pięćdziesiąte ubiegłego 

wieku) wydaje się dalece odmienna, i rzeczywiście, tech-

nologia ta ma swoje osobliwości. W pierwszym rzędzie 
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Rys. 1. Polaryzacja elektrochemiczna metalu w środowisku elektrolitycznym oraz towarzyszące jej zjawiska 

w zależności od kierunku przepływu prądu

Rys. 2. Ilustracja eliminowania prądów błądzących za pomocą ochrony katodowej – rycina w patencie 

z roku 1906 (2)
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Rys. 3. Schemat przepływu prądu w obwodzie ochrony katodowej z wykorzystaniem anod 

galwanicznych oraz zewnętrznego źródła prądu
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środowiskiem elektrolitycznym, w którym następują 

uszkodzenia korozyjne stali i gdzie realizowana jest ochro-

na elektrochemiczna, jest beton – środowisko stosunko-

wo słabo przewodzące prąd elektryczny (w powietrzu) 

i powszechnie uznawane za nieagresywne w stosunku 

do zbrojenia stalowego. Ze względu na bardzo wysokie 

pH betonu, stal zbrojeniowa w takich warunkach nie 

ulega korozji, ponieważ znajduje się w stanie pasywnym, 

tzn. jest pokryta bardzo cienką, dobrze przylegającą 

do powierzchni, szczelną i odporną chemicznie oraz 

przewodzącą prąd elektryczny warstewką tlenku -Fe
2
O

3
. 

Dopóki takie warunki utrzymują się na granicy faz beton – 

stal, konstrukcja ma oczekiwaną wytrzymałość i trwałość. 

Zagrożeniami dla tego trwałego układu są:

• karbonatyzacja betonu, tj. postępująca neutralizacja 

(a w zasadzie zakwaszenie) betonu wskutek penetracji 

zewnętrznej warstwy betonu przez pochodzący z at-

mosfery dwutlenek węgla CO
2
, a w konsekwencji elimi-

nowanie warunków utrzymujących na powierzchni stali 

stan pasywny,

• korozja wżerowa stali spowodowana przez penetrują-

ce z zewnątrz jony chlorkowe Cl-, które doprowadza-

ją do przebicia warstewki pasywnej i w konsekwencji 

do rozprzestrzenienia się procesu korozji prętów zbroje-

niowych.

Ochrona katodowa zbrojenia, poprzez alkalizację podczas 

polaryzacji katodowej stali, ma za zadanie w pierwszej 

kolejności przywrócenie na powierzchni prętów stanu 

pasywnego (realkalizacja), a także wyeliminowanie jonów 

chlorkowych (ekstrakcja chlorków będących anionami). 

Ochrona katodowa nie wywołuje efektów ubocznych 

w samym betonie. Parametry ochrony katodowej nie 

wywołują nasilenia reaktywności alkalicznej betonu (10), 

chociaż w praktyce zaleca się stosowanie kruszyw nie-

reaktywnych. Również w pobliżu anod, gdzie następuje 

zakwaszenie, dobiera się tak ich powierzchnię lub stosuje 

inne metody, by efekt ten był możliwie mały.

Realizacja ochrony katodowej dla konstrukcji żelbetowych 

kontaktujących się z atmosferą wymaga, aby dostarczają-

ce prąd anody miały bezpośrednią styczność z betonem, 

na jego powierzchni lub w głębi. Środowisko elektrolitycz-

ne stanowi tzw. ciecz porowa betonu, która umożliwia 

przepływ prądu, wprawdzie małego, ale wystarczającego 

do wywołania zjawiska polaryzacji elektrochemicznej. 

Doprowadzenie prądu ochrony katodowej do stalowego 

zbrojenia konstrukcji żelbetowej wymaga stosowania 

specjalnych rozwiązań technicznych, chociaż generalnie 

wykorzystuje się takie same klasyczne źródła prądu po-

laryzacji katodowej jak w ochronie konstrukcji stalowych 

– anody galwaniczne i anody zasilane z zewnętrznego 

źródła prądu. Ogólny opis technologii oraz stosowane 

materiały anodowe omówione zostały w (12).

W każdym przypadku stalowe zbrojenie żelbetu powinno 

stanowić możliwie ciągły elektrycznie przewodnik – 

pręty powinny być ze sobą połączone metodą spawania 

lub zgrzewania albo ściśle skręcone drutem, możliwie 

we wszystkich miejscach styku. Od tak stworzonej jedno-

litej konstrukcji stalowej wyprowadza się połączony z nią 

przewód do źródła prądu ochrony katodowej. Problem 

ciągłości elektrycznej jest bardzo ważny przy wykorzysty-

waniu zewnętrznego źródła prądu, a najważniejszy w stre-

fach szkodliwego oddziaływania prądów błądzących (np. 

w fundamentach), ponieważ niekontrolowany przepływ 

prądu pomiędzy prętami zbrojeniowymi wewnątrz 

konstrukcji żelbetowej może spowodować ich nadmierną 

korozję. Trwałe łączenie ze sobą prętów zbrojeniowych 

nabiera ostatnio coraz większego znaczenia, nie tylko 

z omówionych względów, ale także innych wymagań 

elektrycznych (np. zabezpieczenia odgromowe) (13).

Ochronę katodową konstrukcji żelbetowych stosuje się 

przy remoncie uszkodzonej otuliny betonowej i korozji 

zewnętrznych prętów zbrojeniowych oraz na etapie 

budowy obiektów (nazywana jest wtedy prewencją 

katodową). 

Prądy błądzące – 
niebezpieczeństwo szczególne
Oprócz zagrożenia korozyjnego wywołanego szkodliwym 

oddziaływaniem środowiska korozyjnego związanym 

z jego składem chemicznym i właściwościami fi zykoche-

micznymi konstrukcje mające kontakt z wodą i ziemią 

narażone są na intensywną korozję spowodowaną przez 

zewnętrzne prądy przepływające przez granicę faz metal/

środowisko, tzw. prądy błądzące. Ich źródłem są głównie 

instalacje przemysłowe prądu stałego i przemiennego, 

z których wypływają one do ziemi, odgałęziając się od ob-

wodów roboczych. Do najgroźniejszych zalicza się prądy 

błądzące upływające z obwodów powrotnych trakcji elek-

trycznych prądu stałego (kolejowej i tramwajowej). Prąd 

pobierany przez silniki elektrowozu z podwieszonej sieci 

powraca do podstacji zasilającej szynami oraz częściowo 

ziemią, ponieważ szyny nie są od tej ziemi całkowicie 

odizolowane. Zgodnie z prawem Faradaya prąd stały o na-

tężeniu 1 ampera w ciągu roku powoduje ubytek około 

10 kg żelaza. Zważywszy, że jeden współczesny elektro-

wóz pobiera prąd rzędu 300-500 amperów, to zaledwie 

przy jego upływie do ziemi na poziomie procenta taki 

prąd błądzący może spowodować znaczące uszkodze-

nia konstrukcji podziemnych. Zjawisko to eliminuje się 

za pomocą ochrony katodowej, stosując także specjalne 

techniki, tzw. drenaże elektryczne. Zarówno sposób ogra-

niczania prądów błądzących w obwodach powrotnych, 

jak i sposób eliminowania zagrożeń na konstrukcjach 

są przedmiotem wymagań norm europejskich (14, 15).

Wprawdzie od dawna znany jest stopień szkodliwego 

działania prądu przemiennego, wielokrotnie mniejszy 

od działania prądu stałego, to jednak od szeregu już lat 

obserwuje się narastającą liczbę uszkodzeń spowodo-

wanych tym zjawiskiem. Pojawia się ono wtedy, gdy 

prądy przemienne indukują się w konstrukcjach długich 

(rurociągach) zlokalizowanych równolegle z napowietrz-

nymi liniami elektroenergetycznymi wysokiego napięcia. 

Oprócz ochrony katodowej zjawisku temu przeciwdziała 
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się poprzez odpowiednie uziemianie rurociągów. Sposób 

oceny tego zjawiska i sposoby eliminowania zawarte 

są w specyfi kacji technicznej (obecnie przekształcanej 

w normę) (16).

Prądy błądzące, zarówno stałe, jak i przemienne, mogą 

przenosić się pomiędzy różnymi sąsiednimi konstrukcja-

mi podziemnymi, jednocześnie wywołując zwiększone 

zagrożenie korozyjne na wielu obiektach podziemnych, 

także mostach. 

Ochrona katodowa 
elementów
konstrukcji mostowych
Ten nieco przydługi wstęp, w którym niezwykle pobieżnie 

zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z tech-

nologią ochrony katodowej konstrukcji stalowych, był 

głównie po to, aby uświadomić możliwości wykorzystania 

tej techniki do ochrony przed korozją elementów kon-

strukcji stalowych mostów i wiaduktów w miejscach ich 

kontaktu z wodą, ziemią lub betonem. Niestety w Polsce 

nie ma zbyt wielu przykładów takiego zastosowania. 

W literaturze technicznej opisane są różnorodne sposoby 

wykorzystania ochrony katodowej w odniesieniu do kon-

strukcji mostowych i wiaduktów: przyczółków, fi larów, 

podpór, płyt jezdnych – patrz piśmiennictwo w (12). 

Dotyczą one obiektów stalowych i żelbetowych, nowych 

i starych, rozjazdów na autostradach, wysoko w górach 

i nad brzegiem oceanów, a także innych obiektów zwią-

zanych z transportem i komunikacją – np. piętrowych 

garaży żelbetowych. Technika ochrony katodowej najczę-

ściej stosowana jest wtedy, gdy konstrukcjom mostowym 

zagrażają środki chemiczne (głównie chlorki) używane 

do odladzania jezdni. Na rys. 4. przedstawiono schema-

tycznie rejony konstrukcji mostowej, w których możliwe 

jest zastosowanie zabezpieczenia przeciwkorozyjnego 

z zastosowaniem ochrony katodowej.

Ochronę podpór na przyczółkach i fi larach w części 

podziemnej lub podwodnej wykonuje się wg takich 

samych zasad zarówno dla konstrukcji stalowych, jak i żel-

betowych. Anody umieszczone są na zewnątrz obiektu 

w wodzie lub ziemi. Również obliczenia i zasady projek-

towania, a także oceny skuteczności działania ochrony 

są analogiczne. 

Napowietrzne części podpór (przyczółki, fi lary), a także 

żelbetowe płyty jezdne mostu poddaje się ochronie kato-

dowej wg oddzielnie wyżej opisanych zasad. Stosuje się 

tu przede wszystkim bardzo różne sposoby rozmieszcze-

nia anod na chronionych powierzchniach: indywidualne, 

warstwowe (w postaci przewodzących prąd powłok – 

malowanych i natryskiwanych), siatkowe, kablowe i inne. 

Dla mniejszych podpór stosuje się elementy prefabry-

kowane, które montuje się podczas prac remontowych 

po usunięciu uszkodzonej warstwy betonu. Dla nowych 

obiektów stosuje się prewencję katodową – na zbrojeniu 

montuje się przed zalaniem betonem anody galwaniczne 

lub anody z siatki Ti/MMO (przewody elektryczne wypro-

wadza się poza konstrukcję do stacji ochrony katodowej 

– odpowiednio regulowanego źródła prądu stałego).

Ochronę podpór trzeba zawsze rozważać w obecności 

zagrożenia konstrukcji prądami błądzącymi. Dotyczy 

to przede wszystkim wszelkiego rodzaju mostów i wia-

duktów kolejowych i tramwajowych, na których znajdują 

się torowiska trakcji elektrycznej, jak również tych, pod 

którymi przebiega trakcja kolejowa. Typowy przepływ 

prądów w ziemi i przez konstrukcję mostową zilustrowa-

no na rys. 5. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkiego 

rodzaju połączenia elektryczne metalowych elemen-

tów konstrukcji mostowej z elementami obwodów 

powrotnych trakcji elektrycznych. Szkodliwy przepływ 

prądów błądzących może być spowodowany wadliwym 

połączeniem uziemiającym lub uszyniającym (podłącze-

nie sąsiadujących elementów metalowych do szyn ko-

lejowych), w obwodzie których powinny znajdować się 

elementy separujące, np. iskierniki lub inne ograniczniki 

napięć. Podobnie szkodliwą rolę dla konstrukcji mosto-

wych mogą odegrać podwieszane pod płytą mostową 

rurociągi lub kable. 

Z powyższych względów zawsze po uruchomieniu mostu 

lub wiaduktu, a w szczególności jeśli w obrębie któregoś 

znajdują się torowiska zelektryfi kowanej trakcji elektrycz-

nej, konieczne jest wykonanie wnikliwych badań przez 

specjalistów ochrony katodowej. Ich celem jest ustalenie 

stopnia zagrożenia korozyjnego metalowych elementów 

kontaktujących się z ziemią, a w przypadku jego istnienia 

– wskazanie najefektywniejszych środków zaradczych, 

zazwyczaj zaprojektowanie i uruchomienie odpowiednio 

dobranego systemu ochrony katodowej. 

Podsumowanie
Przedstawiono powyżej krótki zarys możliwości zastoso-

wania elektrochemicznej ochrony przed korozją ele-

mentów stalowych konstrukcji mostowych. Technologia 

ta powszechnie uznana jest za najbardziej efektywną, 

zarówno w odniesieniu do stali w środowisku wodnym 

i gruntowym, jak również w betonie. Wysoka skuteczność 

ochrony katodowej pozwala na uzyskanie zabezpieczenia 

przeciwkorozyjnego w wymaganym przepisami okresie 

użytkowania, tj. nawet do 100 i więcej lat (17), czego 

w stosunku do stali nie można zapewnić żadnymi innymi 

znanymi obecnie środkami technicznymi.

Niestety jest to dziedzina trudna technicznie, wymaga 

bogatej wiedzy i doświadczenia, które ponadto muszą 

być obecnie potwierdzone odpowiednim certyfi ka-

tem. Pomimo znacznych nakładów inwestycyjnych jest 

to jednocześnie technika relatywnie tania, jeśli uwzględni 

się niewielkie koszty eksploatacyjne i przewidywaną 

żywotność instalacji.

Na obecnym etapie rozwoju technicznego i dostępu 

do nowoczesnych materiałów nie ma przeszkód, aby 

w wyżej omówionym zakresie technologię ochrony kato-

dowej stalowych konstrukcji mostowych z powodzeniem 

wdrożyć z wykorzystaniem krajowej bazy technicznej. 
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podstacja zasilająca 

Rys. 4. Schematyczne położenie obszarów kwalifi kujących się do zastosowania ochrony katodowej 

elementów stalowych na konstrukcjach mostowych

Rys. 5. Ilustracja przepływu prądów błądzących upływających z szyn trakcji zelektryfi kowanej 

do ziemi i konstrukcji mostowej (widoczny przepływ prądu przez łożyska)
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