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Streszczenie: Przedstawiono doświadczenia dotyczące doboru metod i urządzeń 
do monitorowania korozji zebrane podczas projektowania i wdrażania środków ochro-
ny przed skutkami działania prądów błądzących na stalowe zbrojenie niektórych kon-
strukcji żelbetowych. Omówiono wieloletnie obserwacje systemów CMS (Corrosion 
Monitoring System) do rejestracji postępu procesu korozyjnego zbrojenia, które następ-
nie uzupełniane były czujnikami rezystywności betonu, sondami głębokości penetracji 
czynników agresywnych do zbrojenia, a  przede wszystkim czujnikami szybkości ko-
rozji. W ciągu ostatnich około 15 lat zainstalowano na różnych obiektach w Republice 
Czeskiej ponad 150 czujników korozymetrycznych. Podano w zarysie metodologię sto-
sowania tej techniki pomiarowej. Zaprezentowano ciekawe aplikacje omawianej tech-
niki na wybranych konstrukcjach mostowych.

1. Wstęp
Wykazywanie korozyjnego zagrożenia betonowych konstrukcji, w szcze-

gólności w  odniesieniu do oddziaływania prądów błądzących oraz ochrona 
przed działaniem prądów błądzących jest dość trudnym zagadnieniem, któ-
rym zajmują się laboratoria korozyjne od dziesięcioleci. W Czechach i na Sło-
wacji od 1995 roku stopniowo wprowadzano korozyjną diagnostykę zbrojenia 
z  wykorzystaniem metod nieniszczących. Metodyka niedestrukcyjnej dia-
gnostyki korozyjnej zbrojenia została wprowadzona dla obiektów mostowych 
i konstrukcji tunelowych w następstwie ustanowienia odpowiednich przepi-
sów resortowych. Obejmują one propozycje rozwiązań technicznych ograni-
czających skutki działania prądów błądzących na obiekty będące w zakresie 
kompetencji Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej, Czeskich Kolei 
Państwowych, Ministerstwa Transportu Republiki Słowackiej i  Słowac-
kich Kolei Państwowych. Przepisy ustalają warunki, kiedy należy stosować 
urządzenia umożliwiające w  okresie eksploatacji budowli przeprowadzanie 
pomiarów kontrolnych oraz ewentualnych pomiarów na elementach diagno-



18

B. Kučera, J. Jankowski, W. Sokólski: Diagnostyka korozyjna stalowego zbrojenia...

stycznych pozwalających na śledzenie korozji stalowego zbrojenia. Stałe urzą-
dzenia z  zasady instaluje się w  specjalnych przypadkach, kiedy konstrukcje 
mostowe lub tunelowe (w wyjątkowych przypadkach również budowle nad-
ziemne) znajdują się w bliskiej styczności ze źródłem prądów błądzących lub 
w zasięgu znacznego wpływu prądów błądzących. Można jednak stosować je 
także dla innych budowli, na przykład w sytuacji wystawienia na ekstremalną 
korozję chemiczną (zasolenie itp.).

2. Zastosowane przepisy
Obecnie w  odniesieniu do oceny oddziaływania prądów błądzących na 

konstrukcje z betonu zbrojonego wykorzystuje się jeszcze stare normy czecho-
słowackie ČSN 03 83xx [1, 2, 3], a przede wszystkim normę europejską ČSN 
EN 50162 [4], której załącznik krajowy odsyła do przepisów resortowych 
(drogi, koleje), a więc TP 124 MD ČR [5] i TP 03/2014 [6] w Republice Cze-
skiej oraz analogicznie SR5/7 [7] i ŽSR TS15 na Słowacji [8].

Metodyczne wskazówki dotyczące oddziaływania prądów błądzących za-
warte w niniejszym opracowaniu nawiązują do przytoczonych przepisów i ba-
zują na doświadczeniach zdobytych na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji. 
Zagrożenie korozyjne obiektów zostało sklasyfikowane w  pięciu stopniach 
i w zależności od jego natężenia określono rodzaj oraz sposób postępowania 
celem jego diagnozowania i skutecznego eliminowania. 

3. Cel stałego monitorowania oddziaływania prądów błądzących
Pierwsze doświadczenia na obiektach mostowych dotyczące instalacji do 

celów pomiarowych stałego wyprowadzenia z  konstrukcji żelbetowej meta-
licznego przyłączenia do zbrojenia pochodzą z lat 70. i 80. ubiegłego stulecia. 
W budowlach tunelowych pierwsze trwałe przyłączenia przewodów pomia-
rowych do zbrojenia konstrukcji żelbetowych były instalowane pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych, tak samo jak w przypadku obiektów naziemnych. 

Należy zaznaczyć, że „stałe przyłączenia” nie były trwałe. Od samego po-
czątku do tych instalacji nie byli przekonani ani zarządcy budów, ani inwesto-
rzy. Projektując takie instalacje należy uwzględniać warunki, w jakich będą 
one wykorzystywane i  jakie mają znaczenie z  punktu widzenia konserwacji 
oraz eksploatacji budowli, z którą są związane. Wykonawcy zazwyczaj uważa-
ją te przyłączenia za coś zbytecznego, co jedynie podnosi koszt budowy i kusi 
złodziei. Uważa się nawet, że jedynym powodem ich instalowania jest wygoda 
służb zajmujących się eksploatacją obiektu. 

Kiedy w  roku 1999 tworzono pierwsze dotyczące tej kwestii przepisy, 
w tekście projektu specyfikacji TP 124 [5] została dołączona informacja dla 
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Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej, z  której niestety wynikało, 
że obawy wykonawców i  inwestorów nie są aż tak nieuzasadnione i w wielu 
przypadkach są w  praktyce potwierdzane. Okazało się bowiem, że niemal 
wszystkie trwałe przyłączenia do zbrojenia na obiektach mostowych, czy to 
zaprojektowane w  celach pomiarowych, czy też jako połączenia drenażowe, 
bardzo szybko po zainstalowaniu były rozkradane bądź uszkadzane. Dlatego 
koniecznym było ustalenie jednoznacznych zasad i warunków, zgodnie z któ-
rymi stało się możliwe projektowanie tych przyłączeń w sposób trwały. 

Podstawowe zasady projektowania trwałych przyłączeń do zbrojenia be-
tonu ustalają przywołane przepisy. Zawarte są w  rozdziałach zatytułowa-
nych: „Systemy monitorujące do diagnostyki wpływu prądów błądzących 
i obecności korozji zbrojenia”, „Dokumentacja elektrycznych podłączeń oraz 
urządzeń do kontroli wpływu prądów błądzących” oraz „Aktywna ochrona 
budowli przed korozją”. 

4. Warunki projektowania trwałych podłączeń zbrojenia do monitoro-
wania prądów błądzących
Jak wynika z cytowanych przepisów, trwałe przyłączenia są bezwarunko-

wo wymagane do celów monitorowania przy 5. stopniu (najwyższym) działań 
ochronnych. Uzasadniono to nie tylko jednoznacznie wysokim stopniem za-
grożenia korozyjnego, ale również ustaleniem obowiązku instalowania trwa-
łych przyłączeń do monitorowania oddziaływania prądów błądzących, co 
w  większości przypadków dotyczy konstrukcji mostowych. Praktyka wyka-
zała jednak, że nawet to kryterium nie jest w pełni wystarczające przy projek-
towaniu trwałych przyłączeń i dlatego przy dokonywaniu oceny koniecznym 
było uwzględnienie również opinii jednostki specjalistycznej. Decyzję o pro-
jektowaniu trwałych przyłączeń do zbrojenia można podjąć kierując się oceną 
następujących czynników:
1. Stopień zagrożenia korozyjnego, wyrażony przede wszystkim wymaganym 

działaniem ochronnym przed prądami błądzącymi tj. przy gęstości tych 
prądów przekraczającej – zależnie od okoliczności − wartość 0,7 mA/m2 
bądź 3 mA/m2.

2. Konstrukcyjne wymiary chronionej budowli – oprócz obciążenia korozyj-
nego należy ocenić wymiary budowli i jej usytuowanie. Trwałe przyłącze-
nia należy brać pod uwagę na przykład w  przypadku wielkiej konstruk-
cji mostowej, która krzyżuje się z torami i ciekiem wodnym, albo bardzo 
trudno dostępnej budowli podziemnej (np. w zabudowie wielkomiejskiej), 
albo ze względu na wysokościowy charakter budowli. 
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3. Obecność sieci trakcyjnych nie tylko pod budowlą mostową, ale i bezpo-
średnio na niej, sąsiedztwo aktywnie chronionych budowli liniowych, 
podstacji zasilających, linii metra itp. 

4. Rozwiązanie konstrukcyjne chronionej budowli – z zasady uwagi wymagają 
duże budowle z elektrycznie rozdzielonymi systemami stalowego zbrojenia, 
systemem izolacji na konstrukcji nośnej, sąsiedztwem torowisk itp. 
Jednostka specjalistyczna powinna zapoznać się ze wszystkimi zaprezento-

wanymi kryteriami, a następnie ocenić, czy dla danej budowli mostowej jest 
wskazane projektowanie trwałego przyłączenia w celu monitorowania wpły-
wu prądów błądzących. Nie wyklucza się możliwości, że na układzie szeregu 
obiektów mostowych (np. w  ciągu autostrad D3 lub D47), zostanie wybra-
ny tylko jeden lub kilka obiektów referencyjnych, które zostaną wyposażone 
w takie przyłączenia.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że podejmowanie tych decyzji nie ma 
nic wspólnego z projektem aktywnej ochrony katodowej; warunki dla projek-
tu aktywnych ochron ustalają przepisy TP 124 i SR5/7 w rozdziale 8. 

5. Niedestrukcyjna diagnostyka korozji zbrojenia
Najprostszym sposobem oceny zagrożenia korozyjnego stalowego zbroje-

nia betonowej konstrukcji jest odkucie wierzchniej warstwy betonu i wyko-
nanie badania na miejscu lub wycięcie próbki do dalszych badań laboratoryj-
nych. Jest to oczywiście możliwe jedynie w miejscach dostępnych i wymaga 
naprawy otuliny betonowej. Na obiektach trwale lub potencjalnie zagrożo-
nych wzmożoną korozją zbrojenia stosuje się metody diagnostyki niedestruk-
cyjnej, w których elementy różnych technik pomiarowych (różne czujniki) na 
stałe są umieszczone w rejonie badanych miejsc i umożliwiają okresowe lub 
ciągłe wykonywanie pomiarów poprzez dołączenie odpowiedniej aparatury 
pomiarowej. Oczekiwaną funkcją nieniszczącej diagnostyki korozji zbrojenia 
jest stała lub okresowa informacja o  aktualnej korozyjnej agresywności be-
tonu w stosunku do zbrojenia. Obserwowane zmiany służą do przewidywa-
nia ewentualnych uszkodzeń konstrukcji betonowych: pękania, przenikania 
wody i czynników agresywnych, np. chlorków.

W  zakresie niedestrukcyjnej diagnostyki stali zbrojeniowej w  betonie są 
na świecie dostępne techniki, które spełniają podobne funkcje. W  różnych 
wariantach mamy do dyspozycji urządzenia, które są w stanie: 
• wykrywać obecność produktów korozji,
• wykrywać przepływ prądu w konstrukcji (przez pomiar spadku napięcia),
• mierzyć głębokość penetracji czynników agresywnych korozyjnie w  sto-

sunku do stalowego zbrojenia,
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• mierzyć rezystywność betonu,
• mierzyć wskaźnik pH betonu,
• mierzyć potencjał zbrojenia względem elektrod odniesienia umieszczo-

nych w betonie,
• śledzić ubytek materiału stalowej sondy, świadczący o szybkości korozji.

Praktyka wykazała, że rzeczywiste wskaźniki obecności czynników przy-
spieszających procesy korozyjne, oznaczane za pomocą zainstalowanych urzą-
dzeń monitorujących, niekoniecznie oznaczają takie zagrożenie korozyjne 
konstrukcji, które grozi drastycznym skróceniem jej trwałości. Z tego powo-
du konieczne było uzupełnienie systemu diagnostycznego w urządzenia, któ-
re byłyby w stanie mierzyć bezpośrednio szybkość korozji stalowego zbrojenia 
w betonie. W 2004 r. zdecydowano, aby uzupełnić stosowany dotychczas ze-
staw diagnostyczny o rezystancyjny czujnik szybkości korozji.

Należy obiektywnie przypomnieć, że wszystkie wymienione niedestruk-
cyjne diagnostyczne metody i  elementy mają, poza oczekiwanymi zaletami, 
również pewne wady: 
a) tylko lokalnie monitorują korozyjne zachowanie stalowego zbrojenia kon-

strukcji betonowej, 
b) są narażone na uszkodzenia przy betonowaniu, w szczególności dotyczy to 

przewodów prowadzących do tych urządzeń,
c) nie ma możliwości ich naprawy, czy wizualnej kontroli w czasie eksploatacji,
d) nie da się ich instalować w  istniejących konstrukcjach betonowych, jeśli 

nie mamy do czynienia z szeroko zakrojonym remontem. 

6. Opis technik używanych do diagnostyki korozji stalowego zbrojenia 
w betonie

6.1. Sonda do detekcji korozji zbrojenia (CMS) 
System CMS (CMS-Corrosionsmeßsysteme Dipl.Ing. Bernhard Wietek 

KEG, Austria) został opatentowany w  Europie Zachodniej i  USA. Jest to 
urządzenie (elektroda Ag–AgCl wykonana w postaci przewodu w ażurowym 
oplocie z PVC), które umożliwia kontrolowanie stanu korozji zbrojenia bez 
względu na przyczynę korozji. Podstawą oceny jest zmiana potencjału zbro-
jenia zmierzona względem tej elektrody. Konstrukcja elektrody, jej wygląd 
i typowy sposób montażu przedstawiony został na rys. 1.

Po raz pierwszy w  Republice Czeskiej ten system został wykorzystany 
na budowie zakładu KORADO a.s., produkującego grzejniki, przy moni-
torowaniu stanu korozji zbrojenia stałych ziemnych kotwic i  miękkich (be-
toniarskich) zbrojeń. Do monitorowania stanu korozji wykorzystywany jest 
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pomiar potencjału między dwoma różnymi punktami stalowego zbrojenia 
umieszczonymi w elektrolicie, jakim jest ciecz porowa w betonie. Elektrodą 
odniesienia jest materiał w  danym środowisku stabilny elektrochemicznie, 
a w stosunku do stali wykazujący wystarczającą różnicę potencjałów niezbęd-
ną do rejestrowania zmian korozyjnych. Elektroda odniesienia musi spełniać 
wysokie wymagania dotyczące właściwości mechanicznych. 

a) b) 

oplot PVC

elektroda Ag-AgCl

oplot PVC

elektroda Ag-AgCl

Rys. 1. Elektroda CMS: a) budowa i wygląd elektrody; b) sposób montażu elektrody 
na zbrojeniu

Wyróżnia się trzy zakresy dla pomiaru potencjału za pomocą elektrody 
chlorosrebrowej, które definiują korozyjny stan stali zbrojeniowej:

zakres 1 > –300 mV − stal trwale chroniona (pasywna),

zakres 2 od –300 mV do –350 mV − warstwa pasywna ulega degradacji,

zakres 3 < –350 mV − stal koroduje, lokalne uszkodzenia 
warstwy pasywnej.

Ze względu na wpływ zawartości chlorków w betonie określone zakresy 
nie są zupełnie sztywne i w niektórych przypadkach konieczne jest przepro-
wadzenie odpowiedniej korekty. Zgodnie z  aktualną wiedzą, zasięg działa-
nia elektrody w elektrolicie (betonie) można szacować na około 10 cm. Dla-
tego też omawiany system pozwala oceniać stan korozyjny zbrojenia jedynie 
w okolicy zainstalowanej elektrody. 

Na rys. 2. przedstawiono wyniki pomiarów wykonanych w okresie dwóch 
lat na wybranych czterech sondach CMS zainstalowanych na Moście Troj-
skim w  Pradze do oceny zagrożenia korozyjnego kabli sprężających. Po po-
czątkowym okresie powolnych zmian potencjału sond w kierunku ujemnym, 
po dwóch latach nastąpiło zróżnicowanie. W  odróżnieniu od pozostałych 
sond, znaczną zmianę potencjału w kierunku ujemnym zaobserwowano dla 
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dwóch sond (nr 23 i  24), co świadczy o  powolnej utracie stanu pasywnego 
w betonie na tych elementach stalowych.

Po
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ł, 
m
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czas
Rys. 2. Przykładowe wyniki pomiarów potencjału na elektrodach CMS zainstalowa-
nych w kablach sprężających (Most Trojski w Pradze, oddany do użytku w paździer-
niku 2014 r.)

6.2. Sonda do monitorowania głębokości penetracji substancji agresyw-
nych – CPMP

System CPMP (Corrosion Penetration Monitoring Probes) jest aplikacją 
systemu CMS, rozwiniętą w  celu monitoringu głębokości przenikania do 
zbrojenia chlorków. Jego wykonanie przedstawiono na rys. 3.
a) b)

Rys. 3. Sonda CPMP: a) budowa sondy; b) sposób montażu sondy na zbrojeniu bu-
dowli tunelowej

Sonda składa się z zestawu sześciu elementów i elektrod odniesienia uło-
żonych w taki sposób (rys. 3a), aby przenikające zewnętrzną warstwą betonu 
chlorki, mogły stopniowo działać korodująco na poszczególne stalowe ele-
menty sondy. Zmiana potencjału każdego elementu jest dzięki temu infor-
macją o postępującym zagrożeniu korozji zbrojenia. Elektrodę umieszcza się 
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w zewnętrznej warstwie betonu nad zbrojeniem, między zbrojeniem a szalun-
kiem. Sposób montażu sondy CPMP przedstawiono na rys. 3b, a przykładowe 
wyniki pomiarów na rzeczywistym obiekcie zaprezentowano w tab. 1.

Interpretacja wyników jest analogiczna jak dla sond CMS. Przedstawione 
przykładowe rezultaty pomiarów wskazują na przenikanie korozyjnie agre-
sywnych substancji na głębokość (5−6) cm. 

Tabela 1. Wyniki pomiarów potencjału na sondzie CPMP 
Głębokość  

przenikania, cm
Nr zacisku 

pomiarowego Potencjał UCPMP, mV Ocena 

9 1−6 −93 Brak korozji
8 7−12 −317 ± Pasywność 
7 2−5 −258 Brak korozji 
6 8−11 −329 Utrata pasywności 
5 3−4 −433 Korozja 
4 9−10 −379 Korozja

6.3. Sonda do pomiaru rezystywności betonu
Rezystywność betonu jest bardzo ważnym wskaźnikiem przy ocenie ko-

rozyjnego zagrożenia prądami błądzącymi. Jednocześnie jest wskaźnikiem 
sugerującym ryzyko korozji zbrojenia, na przykład w  wyniku przenikania 
chlorków. Metoda ta jest korzystna jako wsparcie dla monitoringu potencja-
łów korozyjnych (ASTM C876 [9]). 

Rys. 4. Sonda do pomiaru rezystywności betonu w warstwie zewnętrznej

Sonda działa na zasadzie pomiaru rezystywności metodą czteroelektro-
dową Wennera tak, jak to przeprowadza się podczas pomiaru rezystywności 
gruntu. Na rys. 4 pokazany jest sposób montażu sondy w  zewnętrznej war-
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stwie konstrukcji, w  otulinie betonowej. Pomiędzy elektrody zewnętrzne 
przykłada się przemienne napięcie pomiarowe, a  na elektrodach wewnętrz-
nych dokonuje się pomiaru spadku napięcia. Rezystywność betonu określa się 
po wykonaniu obliczeń, do których oprócz wyników pomiarów elektrycznych 
potrzebne są także dane o  wymiarach geometrycznych sondy. Przykładowe 
wyniki zamieszczono w tab. 2. 

Tabela 2. Przykładowe wyniki pomiarów rezystywności betonu (Most Trojski 
w Pradze)

Szafka pomiarowa Sonda Rezystywność, Ωm
13.08.2013 2.09.2014 25.01.2016

BP 1 RÓ 1 64,9 74,4 120,7
BP 3 RÓ 2 26,94 25,9 30,6

BP 4L RÓ 3 X X 379,6
BP 18P RÓ 5 313,4 X X

6.4. Czujnik szybkości korozji (ER)
Do pomiarów szybkości korozji standardowo wykorzystuje się czujniki ko-

rozymetryczne rezystancyjne prod. CORRPOL typu ER-10/0,8-FC (płaskie 
dwupętlowe) o powierzchni stalowego elementu pomiarowego 10 cm2 i grubo-
ści 0,8 mm. Ta wersja czujnika została opracowana na podstawie pierwszych 
doświadczeń i aplikacji czujnika typu ER-5/0,5-FS (płaski taśmowy). Czujniki 
korozymetryczne są w Republice Czeskiej i na Słowacji używane pod oznacze-
niem „SOK“. Oba typy czujników przedstawione zostały na rys. 5. 

a) b)

Rys. 5. Czujniki szybkości korozji: a) pierwotnie używany czujnik ER-5/0.5-FS; b) 
obecnie używany czujnik korozymetryczny ER-10/0,8-FC

Czujnik korozymetryczny działa na zasadzie porównywania rezystancji 
elektrycznej wzorca umieszczonego wewnątrz jego korpusu i rezystancji elek-
trycznej próbki metalu na jego powierzchni, która jest tak dobrana, aby jej re-
zystancja była mierzalna z dużą dokładnością za pomocą specjalnego urządze-



B. Kučera, J. Jankowski, W. Sokólski: Diagnostyka korozyjna stalowego zbrojenia...

26

nia – korozymetru rezystancyjnego. Sposób mocowania czujnika do prętów 
zbrojeniowych oraz jego orientację w konstrukcji przedstawiono na rys. 6.

Rys. 6. Ilustracja sposobu montażu czujnika korozymetrycznego w zewnętrznej war-
stwie zbrojenia (widoczna w sąsiedztwie sonda do pomiaru rezystywności betonu)

Od 2004 r. zainstalowano na konstrukcjach żelbetowych łącznie 134 czuj-
niki korozymetryczne. Czujniki zostały umieszczone w  budowlach mosto-
wych w  Republice Czeskiej, w  większości budowli tunelowych Republiki 
Czeskiej i Słowacji realizowanych od 2006 roku, a także na specjalnych obiek-
tach naziemnych, które były budowane w  bezpośrednim sąsiedztwie źródeł 
prądów błądzących, w szczególności na budowlach w metrze. 

Rys. 7. Postać wydruku komputerowego do oceny szybkości korozji czujnika
G: linia biała – ubytek grubości, V: linia szara – szybkość korozji
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Wyniki pomiarów są zapisywane na arkuszach wydruku w formie przygo-
towanej przez autorów systemu CORRPOL-ER [10] i przerobione na czeską 
wersję programu komputerowego. Do protokołu pomiarów załącza się każdo-
razowo jeden protokół specjalny z wynikami w postaci graficznej, jak również 
poszczególne wartości mierzonych rezystancji. Typowa postać wydruku kom-
puterowego do prezentacji pomiarów korozymetrycznych przedstawiona jest 
w wersji czeskiej na rys. 7.

Po zebraniu doświadczeń został wprowadzony obowiązek przynajmniej 
3-krotnego odczytu czujnika przed oddaniem budowli do eksploatacji, aby 
powstała początkowa zależność czasowa, która będzie wykorzystywana jako 
punkt odniesienia dla dalszych pomiarów korozymetrycznych. Obiektywnie 
należy dodać, że w  przypadku użytkowników budowli z  taką instalacją nie 
udaje się zapewnić częstszych pomiarów. Dopiero w ostatnich latach można 
obserwować próby ze strony ŘSD (Dyrekcja Dróg i Autostrad) systematycz-
nego powtarzania pomiarów korozymetrycznych. Przykład takiego pomiaru 
przed oddaniem obiektu do eksploatacji ilustruje tab. 3.

Tabela 3. Przykładowe wartości mierzonych rezystancji przywołane w  protokole 
końcowym dla Mostu Trojskiego w Pradze

Szafka 
pomiarowa Sonda

Rsok, mΩ
8.10.2013 25.9.2014 13.8.2015 25.1.2016

BP 1

SOK 1 (290) 
pilota, u CMS 1

Rc = 4,80187 
Rr = 4,61615

Rc = 4,81485 
Rr = 4,62848

Rc = 4,78619 
Rr = 4,60139

Rc = 4,825270 
Rr = 4,637718

SOK 2 (301) 
základ, u CMS 2

Rc = 4,84800 
Rr = 4,65513

Rc = 4,86251 
Rr = 4,67044

Rc = 4,82842 
Rr = 4,63697

Rc = 4,838490 
Rr = 4,647685

BP 2 SOK 3 (307) 
pilota, u CMS 3

Rc = 4,92950 
Rr = 4,72690

Rc = 4,86251 
Rr = 4,67044

Rc = 4,86616 
Rr = 4,66692

Rc = 4,834373 
Rr = 4,637993

BP 3 SOK 4 (308) 
pilota, u CMS 4

Rc = 4,83968 
Rr = 4,63182

Rc = 4,84624 
Rr = 4,63886

Rc = 4,83627 
Rr = 4,63259

Rc = 4,865924 
Rr = 4,659426

Rc – rezystancja elementu korodującego, Rr – rezystancja elementu odniesienia

W praktyce dotychczasowe doświadczenia z aplikacją czujników korozy-
metrycznych w betonie są bardzo pozytywne. Spośród łącznej liczby zainsta-
lowanych ponad 100 czujników, w  ostatnich latach doszło do uszkodzenia 
tylko kilku z nich, z czego większość udało się naprawić. Wady ujawniają się 
przeważnie po betonowaniu, kiedy dojdzie do uwięzienia kabla lub uszko-
dzenia połączenia. Na rys. 8. pokazany został typowy punkt pomiarowy na 
konstrukcji żelbetowej umożliwiający okresowe wykonywanie diagnostyki 
korozyjnej zbrojenia.

Jeśli chodzi o  korzyści wynikające z  zastosowania czujników korozyme-
trycznych, toczy się dyskusja, czy metoda jest wystarczająco czuła ze względu 
na niewielką szybkość korozji zbrojenia w betonie. Jednak doświadczenia prak-
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tyczne dowodzą, że czujnik reaguje w wystarczającym stopniu i nie wygląda na 
to, by potrzebne było zwiększenie czułości tego elementu diagnostycznego.

Rys. 8. Ekipa pomiarowa wykonująca pomiar szybkości korozji stalowego zbrojenia na 
konstrukcji żelbetowej

6.5. Kombinowany czujnik szybkości korozji, pomiaru głębokości prze-
nikania agresywnych substancji do zbrojenia i pomiaru pH

Na podobnych zasadach, jak w  przypadku opisanych wyżej sond, działa 
produkt Katedry Korozji Metali VŠCHT (Wyższej Szkoły Chemiczno-Tech-
nologicznej) w  Pradze. Sonda łączy w  sobie wszystkie mierzone parametry. 
Wygląd sondy zamontowanej na zbrojeniu przedstawiono na rys. 9. Okazuje 
się jednak, że jest ona dość duża i jej instalowanie na typowych konstrukcjach 
budowalnych jest trudne, prowadzi do naruszenia wymogów dotyczących wy-
trzymałościowych własności betonu (statycznych i dynamicznych).

Rys. 9. Sonda korozyjna kombinowana opracowana w VŠCHT Praha w miejscu za-
instalowania
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7. Zakończenie
Celem opracowania jest prezentacja aktualnego stanu projektowania in-

stalowanych na stałe i  trwałych systemów służących do monitorowania od-
działywania prądów błądzących i oceny zagrożenia korozyjnego budowli żel-
betowych, łącznie z nieniszczącą diagnostyką korozji zbrojenia. 

Elementy diagnostyczne zazwyczaj umieszcza się bardzo rozważnie. Po-
wodem tego jest przede wszystkim cena całego systemu niedestrukcyjnej dia-
gnostyki korozji zbrojenia. W przypadku budowli mostowych projektuje się 
je w korozyjnie zagrożonych (krytycznych) miejscach w podporach, ewentu-
alnie w  przyczółkach. Zazwyczaj wybiera się również podporę referencyjną 
– jedną lub dwie, w zależności od wielkości budowy – gdzie umieszcza się po-
szczególne sondy i czujniki. W przypadku konstrukcji nośnej z zasady wybie-
ra się miejsca w pobliżu przerw dylatacyjnych oraz miejsca, w których budow-
la mostowa przecina na przykład jezdnię, która zimą jest posypywana solą. 

W diagnostykę korozji zbrojenia są też z zasady wyposażane nowe budow-
le tunelowe. Stosowane rozwiązania ustabilizowały się i  obecnie większość 
tuneli jest wyposażona w system diagnostyki korozji zbrojenia, który w nie-
których przypadkach jest uzupełniony okablowaniem umożliwiającym jed-
noczesne monitorowanie wszystkich odcinków tunelu. 

Zaprezentowano technologie i urządzenia, które w tym celu są wykorzy-
stywane w Republice Czeskiej i na Słowacji. W ciągu minionych dwudziestu 
lat poszukiwano nowych urządzeń, które będzie można używać z większym 
nastawieniem na ocenę zagrożenia korozyjnego konstrukcji betonowych. 
W różnych krajach Europy i poza nią stwierdzono wykorzystanie urządzeń 
podobnych do tych opisanych powyżej. Autorzy są przekonani, że w praktyce 
realny obraz korozyjnego zachowania zbrojenia można otrzymać jedynie dzię-
ki kombinacji różnych rodzajów urządzeń – podobnie jak to stwierdzono już 
na konferencji w 1994 roku w Sheffield w Anglii [11].

Zwrócono nieco większą uwagę na rezultaty trwającej już od wielu lat mię-
dzynarodowej współpracy autorów w problematyce monitorowania szybkości 
korozji zbrojenia w  konstrukcjach żelbetowych za pomocą korozymetrii re-
zystancyjnej [12]. Uzyskane rezultaty są bardzo zadowalające i zachęcają do 
rozszerzenia działań w tym zakresie także i w Polsce. 

Urządzenia należy projektować korzystając z dotychczasowego doświad-
czenia, a  także rozważnie i  z  profesjonalną oceną poszczególnych budowli 
i  ich przeznaczenia. Jednostki specjalistyczne muszą w  każdym przypadku 
uzasadnić projekt i  przedłożyć interpretację wyników. Przy projektowaniu 
należy brać pod uwagę ochronę urządzeń przed kradzieżą, zarówno w okresie 
przed zalaniem konstrukcji betonem, jak również podczas eksploatacji. Urzą-
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dzenia powinny monitorować oddziaływanie prądów błądzących i diagnozo-
wać korozję zbrojeń przez cały okres trwałości obiektu i przez cały ten czas 
powinny przekazywać wystarczający obraz zagrożenia korozyjnego monito-
rowanej budowli. 
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