
- 1 -

OCHRONA KATODOWA STALI ZBROJENIOWEJ W BETONIE
– AKTUALNY STAN TECHNOLOGII, ZAKRES ZASTOSOWANIA

I WYMAGANIA NORMOWE

CATHODIC PROTECTION OF REINFORCING STEEL IN CONCRETE
– PRESENT STATE OF TECHNOLOGY, SCOPE OF APPLICATION

AND STANDARD REQUIREMENTS

Wojciech Sokólski

SPZP CORRPOL
Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozja SEP

słowa kluczowe: żelbet, ochrona katodowa, zastosowania, normy 

keywords: reinforced concrete, cathodic protection, applications, standards

Streszczenie

Stal zbrojeniowa w betonie nie jest narażona na korozję do czasu zmiany właściwości 
fizykochemicznych betonu pod wpływem czynników agresywnych - dwutlenku węgla 
i jonów chlorkowych, które z biegiem czasu penetrują w głąb konstrukcji żelbetowej. Beton, 
szczególnie wilgotny, jest w miarę dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego i dlatego stal 
może być w nim zabezpieczona przed korozją z wykorzystaniem ochrony katodowej. Referat 
omawia pokrótce podstawy ochrony katodowej żelbetu, stosowane podzespoły i elementy 
instalacji ochronnej oraz typowe zastosowania techniczne tej technologii. Omówione zostały 
także wymagania norm europejskich związanych z tą metodą ochrony przeciwkorozyjnej.  

Abstract

Reinforcing steel in concrete is not subjected to corrosion until a change in physicochemical
properties occurs of concrete under the influence of aggressive agents - carbon dioxide and
chloride ions, which with time penetrate inside the reinforced concrete structure. Concrete,
especially moist concrete, is a good electric current conductor and hence steel can be
protected against corrosion with the use of cathodic protection. The paper describes the basis
of reinforced concrete cathodic protection, applied sub-assemblies and protection installation
elements, as well as typical technical applications of this technology. European standard
requirements also have been described, connected with this anticorrosion protection method.
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1. Wprowadzenie

Począwszy od pierwszych zastosowań żelbetu w XIX wieku, tworzywo to (dzisiaj 
powiedzielibyśmy kompozyt betonowo-stalowy) wykorzystywane jest powszechnie w budo-
wnictwie technicznym i mieszkaniowym z przeświadczeniem o jego wysokiej trwałości. 
Wszelkie niepowodzenia w tym zakresie, ujawniające się przedwczesnymi uszkodzeniami, 
przede wszystkim zewnętrznych warstw konstrukcji, niemal zawsze zrzucane były na karb 
nierzetelności przy przygotowywaniu mieszanki betonowej lub zastosowania nieodpo-
wiednich technologii jej wytwarzania. Opracowanych zostało wiele metod naprawczych 
konstrukcji żelbetowych, których zadaniem jest usuwanie skutków zniszczeń betonu oraz 
odtworzenie właściwości i wyglądu zewnętrznego tych obiektów. Zniszczeniu ulega warstwa 
betonu otulająca stalowe pręty zbrojeniowe, co w konsekwencji prowadzi do kruszenia 
i odpadania betonu oraz odsłonięcia korodujących powierzchni stalowych. 

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 -Fe2O3. Dopóki takie warunki utrzymują się na granicy faz 
beton-stal konstrukcja posiada oczekiwana wytrzymałość i trwałość. Zagrożeniem dla tego 
trwałego układu jest: 
 karbonatyzacja betonu, tj. postępująca neutralizacja (a w zasadzie zakwaszenie) betonu 

wskutek penetracji zewnętrznej warstwy betonu przez pochodzący z atmosfery dwutlenek 
węgla CO2, a w konsekwencji eliminowanie warunków utrzymujących na powierzchni 
stali stan pasywny, oraz

 korozja wżerowa stali spowodowana przez penetrujące z zewnątrz jony chlorkowe Cl-,
które doprowadzają do przebicia warstewki pasywnej i w dalszej konsekwencji do roz-
przestrzenienia się procesu korozji prętów zbrojeniowych. 

Zjawiska te były przedmiotem licznych badań na całym świecie od momentu, kiedy 
okazało się, że w niektórych warunkach eksploatacji konstrukcji żelbetowych, stanowią one 
bardzo uciążliwy problem wynikający z potrzeby dokonywania okresowych kosztownych 
remontów. Dotyczy to takich ważnych obiektów żelbetowych jak: płyty mostowe, rozjazdy 
na autostradach, pale konstrukcji nośnych, nabrzeża, pirsy, piętrowe garaże i inne obiekty 
narażone na obecność dużych ilości soli pochodzącej z procesu odladzania jezdni oraz 
konstrukcje eksploatowane w strefie przybrzeżnej lub w kontakcie z woda morską. Dla wielu 
z tych obiektów największy koszt ponoszony jest wskutek wyłączenia ich z ruchu na czas 
remontu, np. mostów czy nabrzeży. Pomimo wielu lat badań nadal zdania wśród praktyków 
są podzielone czy niszczenie konstrukcji żelbetowych inicjowane jest: 
  najpierw przez mechaniczną destrukcję zewnętrznej warstwy betonu, która ułatwia 

penetrację w głąb czynników agresywnych i powoduje korozję stali,  
czy zjawisko przebiega odwrotnie:
  najpierw następuje penetracja czynników agresywnych do powierzchni stali, a następnie 

wskutek wzrostu objętości produktów korozji następuje mechaniczne zniszczenie 
i odpadanie warstwy zewnętrznej betonu. 

Wśród różnych metod zwiększających trwałość konstrukcji żelbetowych, takich jak: 
uszczelnianie betonu, stosowanie powłok ochronnych zarówno na beton jak i pręty zbrojenio-
we, stosowanie inhibitorów korozji i innych bardziej finezyjnych metod aplikowanych
zarówno podczas budowy jak i remontów konstrukcji, na ich czoło - ze względu na swoją 
skuteczność - wysuwa się, zapoczątkowana badaniami w latach 50-tych ubiegłego stulecia, 
technologia ochrony katodowej stali w betonie oraz pokrewne jej techniki, wykorzystujące 
stały prąd elektryczny do przeciwdziałania szkodliwym zjawiskom na granicy faz stal-beton. 

W referacie omówiono niektóre praktyczne aspekty stosowania tych technik.
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2. Podstawy techniki ochrony katodowej stali w betonie

Ogólne zasady ochrony katodowej, która polega na wywołaniu zjawiska polaryzacji 
katodowej przy pomocy stałego prądu elektrycznego, płynącego od strony środowiska 
elektrolitycznego do powierzchni chronionego metalu, są takie same dla konstrukcji 
żelbetowej, jak i dla innych obiektów metalowych. Ochrona katodowa żelbetu znajdującego 
się w ziemi i wodzie (a w zasadzie stali zbrojeniowej w nasyconym wodą betonie) odbywa się 
dokładnie na takich samych zasadach jak konstrukcji stalowych – anody dostarczające prąd 
ochronny znajdują się odpowiednio oddalone w środowisku elektrolitycznym. Ten przypadek 
nie będzie tutaj szerzej omawiany. 

Inaczej technologia ochrony katodowej jest realizowana dla konstrukcji żelbetowych 
kontujących się z atmosferą – dostarczające prąd anody muszą kontaktować się bezpośrednio 
z betonem, na jego powierzchni lub w głębi. Środowisko elektrolityczne stanowi tzw. ciecz 
porowa betonu, która umożliwia przepływ prądu, wprawdzie małego, ale wystarczającego do 
wywołania zjawiska polaryzacji elektrochemicznej.  

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 jednolitej konstrukcji stalowej wyprowadza się połączony z nią przewód do źródła 
prądu ochrony katodowej. Problem ciągłości elektrycznej jest bardzo ważny przy wyko-
rzystywaniu zewnętrznego źródła prądu, a najważniejszy w strefach szkodliwego 
oddziaływania prądów błądzących (np. w fundamentach), ponieważ niekontrolowany 
przepływ prądu pomiędzy prętami zbrojeniowymi wewnątrz konstrukcji żelbetowej może 
spowodować ich nadmierną korozję. 

Polaryzacja katodowa stali pociąga za sobą na i przy granicy faz z elektrolitem takie 
same zjawiska jak na katodzie przy elektrolizie wody, tj.:
 przyspieszenie procesów redukcji i hamowanie procesów utleniania, a także związane 

z tym przesunięcie potencjału w kierunku ujemnym, 
 wzrost alkalizacji (zwiększenie pH), 
 przy nadmiernej polaryzacji – wydzielanie wodoru,
 wydzielanie osadów węglanów wapnia i magnezu, jeśli elektrolitem jest woda naturalna, 
 jeśli przestrzeń przypowierzchniowa jest porowata - efekt elektroosmotyczny, polegający 

na transporcie cząsteczek wody do katody (nawilżenie katody), 
co w dłuższym okresie czasu prowadzi do trwałych zmian na powierzchni metalu. W zależ-
ności od czasu trwania polaryzacji i jej intensywności (potocznie –„głębokości polaryzacji”) 
uzyskuje się oczekiwany efekt w postaci odpowiedniego zahamowania procesu utleniania 
(czyli korozji). Sprawa się znacząco komplikuje, jeśli poddawany polaryzacji katodowej 
metal jest w stanie pasywnym (jak stal w betonie), ponieważ przesunięcie potencjału w kie-
runku ujemnym wywołuje niszczenie tego stanu i w skrajnym przypadku przyspieszenie 
procesu korozji. Odmiennie proces ten przebiega w obecności jonów chlorkowych, gdzie 
odpowiednio dawkowana polaryzacja katodowa może zahamować proces korozji wżerowej 
utrwalając jednocześnie stan pasywny na żelazie. Ponieważ omawiane zjawiska w betonie 
przebiegają w środowisku alkalicznym, a polaryzacja katodowa tę alkaliczność powiększa, 
bo przy powierzchni metalu nie może zachodzić szybka wymiana elektrolitu, niemal 
w każdym przypadku polaryzacja katodowa żelbetu może prowadzić do całkowitego 
zahamowania szkodliwych procesów korozyjnych. Uzależnione to jest każdorazowo od 
warunków polaryzacji katodowej, której parametry muszą być ustalone na podstawie pomia-
rów wykonanych przez specjalistę. 

Jako kryterium ochrony katodowej w żelbecie wykorzystuje się: 
  pomiar potencjału wyłączeniowego, tj. określonego w czasie 0,1 do 1 sekundy po 

odłączeniu prądu ochrony katodowej, który powinien być bardziej ujemny niż -720 mV 
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względem chlorosrebrowej elektrody odniesienia i jednocześnie nie bardziej ujemny niż 
 -1100 mV ze względu na występowanie kruchości wodorowej, oraz  

 wielkość depolaryzacji zbrojenia, tzn. zmianę jego potencjału po wyłączeniu ochrony 
katodowej przez odpowiednio długi okres, np. 24 godzin, która powinna wynosić co 
najmniej 100 mV.

Jak już wspomniano, doprowadzenie prądu ochrony katodowej do stalowego zbrojenia 
konstrukcji żelbetowej wymaga stosowania specjalnych rozwiązań technicznych, chociaż 
generalnie wykorzystuje się takie same klasyczne źródła prądu polaryzacji katodowej jak 
w ochronie konstrukcji stalowych, tj.:
 anody galwaniczne, w różnej postaci elektrody ze stopu metali o potencjale bardziej 

ujemnym niż stal w betonie (cynk i aluminium), umieszczone na powierzchni lub 
wewnątrz betonu, które tworząc ogniwo galwaniczne ze zbrojeniem wywołują przepływ 
prądu w betonie od anody do prętów zbrojeniowych, 

 anody polaryzacyjne, w różnej postaci elektrody wykonane zazwyczaj z materiałów 
trudnoroztwarzalnych lub nieroztwarzanych, umieszczonych na powierzchni lub
wewnątrz betonu, podłączone do dodatniego bieguna (+) zewnętrznego źródła prądu 
stałego wywołują przepływ prądu w betonie od anody do prętów zbrojeniowych, które są 
podłączone do ujemnego bieguna (-) tego samego źródła prądu (stacji ochrony 
katodowej).

3. Systemy anodowe w ochronie katodowej żelbetu 

Z anod do betonu wypływa prąd elektryczny i wywołuje na granicy faz anoda/beton 
polaryzację anodową na anodach, tj.: 
 przyspieszenie procesów utleniania i hamowanie procesów redukcji, a także związane 

z tym przesunięcie potencjału w kierunku dodatnim, 
 zakwaszenie (zmniejszenie pH),
 wydzielanie na anodzie tlenu lub chloru (jeśli obecne są chlorki), 
 jeśli przestrzeń przypowierzchniowa jest porowata - efekt elektroosmotyczny, polegający 

na transporcie cząsteczek wody od anody w głąb betonu (osuszanie anody), 
co w dłuższym okresie czasu prowadzi do trwałych zmian na powierzchni anody i w prze-
strzeni pomiędzy anodą a betonem, które mogą zakłócić przebieg zachodzących tam 
procesów, powodować zniszczenie anody oraz betonu. W przypadku prowadzenia polaryzacji 
katodowej z układem anod, na których oczekiwane jest intensywne wydzielanie gazu, 
konieczne jest umieszczanie ich na zewnętrznej powierzchni betonu. Także nawilżanie rejonu 
anod może spowodować poprawienie warunków ich pracy (obniżenie rezystancji). 

Opracowano już wiele systemów anodowych, które przetestowano i uzyskano 
pozytywne rezultaty długotrwałego ich użytkowania, które są odpowiednie do ochrony 
katodowej stali w betonie eksponowanym w warunkach atmosferycznych. Wymagania dla
takich anod dotyczą wyłącznie ich wykorzystania w ochronie katodowej żelbetu, ponieważ 
w celu zapewnienia projektowanego rozkładu i wielkości prądu, nakładane są one na 
powierzchnię betonu albo umieszczone wewnątrz konstrukcji żelbetowej. Ze względu na 
kontakt z betonem anody są w bliskiej styczności z elektrolitem o bardzo alkalicznym 
odczynie, zawartym w porach betonu, co w niektórych przypadkach stanowi istotne
ograniczenie lub utrudnienie w stosowaniu niektórych materiałów.  

Rodzaj i wielkość anod ma zasadniczy wpływ na koszt ochrony katodowej żelbetu, 
ponieważ w tej technologii powierzchnia anod musi być duża, porównywalna z wielkością 
powierzchni chronionych – odwrotnie niż np. w klasycznych zastosowaniach ochrony 
katodowej w ziemi. Z tego powodu największą efektywność uzyskuje się przy zastosowaniu 
anod bardzo trwałych i drogich, ale jednocześnie takich, które zapewnić mogą wieloletnią 
pracę i zagwarantować trwałe zabezpieczenie obiektu, np. co najmniej na 100 lat. 
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3.1 Przewodzące prąd powłoki organiczne 

Jednym z pierwszych systemów anodowych używanych do ochrony katodowej 
żelbetu były powłoki przewodzące zawierające zazwyczaj odpowiednio duży udział węgla 
(sadza, grafit). Jedną z zalet tego rodzaju anod jest łatwe dostosowanie się powłoki do 
nierównomierności powierzchni betonu, np. na powierzchniach płyt mostowych czy pirsach. 
Powłoki nakładane były za pomocą pistoletów natryskowych, wałków czy pędzli. Aby 
zapewnić kontakt elektryczny ze źródłem prądu ochrony katodowej na powierzchni 
konstrukcji rozciągano przed nałożeniem powłok w odstępach od 3-6 m bardzo cienki drut 
o grubości 0,3 mm wykonany z niobu pokrytego platyną. 

Ponieważ powłoki przewodzące są czarne, konieczne było nakładanie powłok 
nawierzchniowych – dekoracyjnych. Inną niedogodnością okazały się trudne do wykrycia 
przypadkowe zwarcia elektryczne pomiędzy przewodzącą powłoką a elementami stalowego 
zbrojenia.

Rozwiązane to znalazło zastosowanie w wilgotnych warunkach morskich. 

3.2 Przewodzące pasty i mastyki, włókna węglowe 

Również jednym z pierwszych zastosowań anod w systemach ochrony katodowej 
żelbetu było stasowanie różnego rodzaju preparatów przewodzących prąd elektryczny, które 
używano warstwowo na powierzchni lub umieszczano w wyciętych w powierzchni żelbetu 
kanalikach celem doprowadzenia prądu do betonu. Należą do nich przede wszystkim 
materiały węglowe. Jednym z pierwszych był specjalnie przygotowany przewodzący asfalt na 
moście żelbetowym. Z dużym powodzeniem stosuje się przewodzące polimery, a także anody 
kablowe (przewód miedziany otoczony przewodzącym prąd polimerem). Ostatnio w tym 
zakresie dokonano postępu wprowadzając do betonu włókna węglowe pokryte cienką 
warstwą niklu, poprawiając w ten sposób przewodnictwo betonu w pobliżu anod. Materiał ten 
odporny jest w środowisku alkalicznym i dlatego wytwarzane są z niego także i inne typy 
anod, między innymi maty (nickel/carbon fiber sweet – Ni/CFS).

3.3 Powłoki cynkowe jako anody polaryzacyjne 

Analogicznie do przewodzących powłok organicznych zastosowano, zachowując tę 
samą koncepcję, anodę w postaci metalowej powłoki cynkowej. Zastosowano natryskiwanie 
cieplne cynku o grubości 300-400 μm na powierzchnię konstrukcji żelbetowej, na której 
wcześniej wyprowadzono specjalne podkładki metalowej jako połączenie elektryczne do 
źródła prądu. W ten sposób zabezpieczono historyczne mosty na autostradzie wzdłuż 
Pacyfiku w USA (1983 r.).

3.4 Powłoki cynkowe jako anody galwaniczne 

Natryskane cieplnie powłoki cynkowe zastosowano również w warunkach, gdzie 
metal powłoki bezpośrednio kontaktuje się ze zbrojeniem żelbetu, zarówno w miejscach 
uszkodzenia otuliny, jak również specjalnie do tego celu wykonanych elementach 
zwierających pręty zbrojeniowe z powłoką. System taki wykorzystano w warunkach 
morskich na południu Florydy do ochrony konstrukcji hydrotechnicznych w miejscach 
zmiennego poziomu wody oraz w atmosferze. Tam gdzie powłoka jest relatywnie sucha, 
powyżej lustra wody, efekt ochronny nie jest osiągany w zadawalającym stopniu, ponieważ 
ujemny potencjał cynku nie jest utrzymywany ze względu na jego pasywację. 

3.5 Klejone arkusze blachy cynkowej

Znacznym uproszczeniem w odniesieniu do nakładania powłok natryskowych okazało 
się naklejanie gotowych arkuszy z blachy cynkowej o grubości 0,25 mm prefabrykowanych 
od razu z jonowo przewodzącym klejem. Brzegi arkuszy uszczelnia się klejem silikonowym. 
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System te zastosowany został wzdłuż wybrzeża Florydy do ochrony podpór mostów oraz 
zabezpieczenia żelbetowych elementów budownictwa mieszkaniowego (zabezpieczenie 
zbrojenia balkonów).

3.6 Powłoki Al-Zn-In jako anody galwaniczne 

Niezbyt zadawalające rezultaty ze stosowania ochrony katodowej za pomocą czystego 
cynku wdrożono wytwarzanie powłoki metalowej ze stopu aluminiowego powszechnie 
stosowanego na anody galwaniczne do ochrony konstrukcji hydrotechnicznych w środowisku 
wody morskiej. W celu zapobieżenia utlenieniu się aluminium dodaje się do niego cynk oraz 
dodatek stopowy w postaci indu. Opracowano nawet specjalną technologię nakładania takiej 
powłoki metodą natryskiwania cieplnego w łuku elektrycznym za pomocą specjalnego drutu 
wykonanego z aluminium, w którym w środku umieszczono mieszaninę proszku cynku 
z indem. Techniką tą zabezpieczono podpory mostów wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykań-
skiej.

3.7 Siatka i taśma tytanowa pokryta aktywnymi tlenkami 

Siatki tytanowe, pokryte początkowo platyną, a obecnie aktywnymi tlenkami metali 
szlachetnych (MMO), są w technologii ochrony katodowej stosowane od szeregu lat i obecnie 
uważane są za najlepszy materiał anodowy kwalifikujący się do wieloletnich, a tym samym 
i efektywnych oraz per saldo tanich zastosowań. W typowej aplikacji na płycie mostowej, 
siatkę mocuje się na powierzchni konstrukcji żelbetowej za pomocą elementów z tworzywa 
sztucznego, łączy się za pomocą doprowadzeń elektrycznych wykonanych z wąskiej taśmy 
tytanowej, a następnie pokrywa na wierzchu całość cienką powłoką zewnętrzną betonu. Jeśli 
we właściwy sposób zaprojektowana jest instalacja ochrony katodowej i anodowa gęstość 
prądu na anodzie Ti/MMO nie przekroczy 110 mA/m2, to czas eksploatacji takiej anody –
a tym samym i zabezpieczenia przeciwkorozyjnego stali - może znacząco przewyższyć 75 lat. 

Tajemnica żywotności anod Ti/MMO polega na tym, że mieszanina aktywnych 
tlenków metali szlachetnych niezwykle trudno ulega dalszemu utlenianiu nawet przy bardzo
dużych gęstościach prądu, zaś podłoże tytanowe ulega w takich warunkach pełnej pasywacji, 
co w efekcie końcowym powoduje, że anody te posiadają praktycznie stałe wymiary w całym 
okresie eksploatacji. Ze względu na swoje walory ceny tego typu anod szybko maleją, 
ponieważ zapotrzebowanie na ten materiał nieustannie rośnie.  

Jednym z ciekawych zastosowań siatki Ti/MMO jest wykorzystanie takiej anody 
w prefabrykowanych elementach z laminatu epoksydowego w postaci gotowych do montażu 
łupin tworzący płaszcz ochronny na podpory żelbetowe mostów w strefach zmiennego 
poziomu wody. Dwie takie łupiny łączy się ze sobą na palu, wyprowadza na zewnątrz 
przewody elektryczne od anod, a wnętrze łupin zalewa betonem. Pierwsze wdrożenie tego 
systemu objęło jednorazowo 800 podpór mostów żelbetowych na Florydzie. 

Anody Ti/MMO można stosować także w sposób bardziej oszczędny w postaci 
wstążek z siatki tytanowej, którą umieszcza się w określonych odstępach w nacięciach 
w powierzchni betonowej. Po wykonaniu odpowiednich obliczeń projektowych i określeniu 
wielkości nacięć w betonie, pozostałe czynności są już proste.  

Taśmy z siatki Ti/MMO stosuje się także wewnątrz betonu – przed zalaniem 
zbrojenia, na specjalnych wysięgnikach z tworzywa sztucznego montuje się anody pomiędzy 
zewnętrzną warstwą zbrojenia stalowego i wyprowadza przewody elektryczne na zewnątrz 
konstrukcji żelbetowej. Rozwiązanie takie z oczywistych powodów stosuje się wyłącznie do 
obiektów nowobudowanych.

Anody z tytanu pokrytego aktywnymi tlenkami są obecnie materiałem dość łatwo 
dostępnym na rynku światowym i produkowany jest w kilku wyspecjalizowanych ośrodkach 
w dużych partiach, co powoduje, że jego cena sukcesywnie maleje. 
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3.8 Natryskane cieplnie anody tytanowe

W charakterze eksperymentu wykonano w roku 1994 pierwszą instalację ochrony 
katodowej z wykorzystaniem natryskanej na beton anody tytanowej (Depoe Bay Bridge,
Oregon). Uzyskano bardzo zadawalające rezultaty i przewiduje się, że żywotność takiego 
zabezpieczenia żelbetu przekroczy 100 lat. 

3.9 Anody dyskretne

Najbardziej oszczędnym sposobem realizacji ochrony katodowej żelbetu jest 
zastosowanie indywidualnych anod rozmieszczonych w określony sposób na powierzchni 
konstrukcji. Mogą to być anody ceramiczne (np. z ebonexu – niestechiometrycznych tlenków 
tytanu) przyklejone na powierzchni betonu lub pręty umieszczone w nawierconych otworach 
w betonie (np. z Ti/Pt). Doświadczalnie stwierdzono, że można w takich warunkach osiągnąć 
gęstość prądu na anodach do 220 mA/m2.

3.10 Anody galwaniczne w betonie

Kończąc wymienianie różnych sposobów zastosowania anod, jako ciekawostkę warto 
przywołać zastosowania małych anod galwanicznych cynkowych i aluminiowych 
(stosowanych w okrętownictwie) do ochrony prętów zbrojeniowych już w fazie zalewania 
zbrojenia betonem. Jeśli umieszczone są one we właściwej konfiguracji w stosunku do prętów 
zbrojeniowych, ich działanie ochronne jest zadziwiająco skuteczne i tego rodzaju ochronę 
coraz częściej spotyka się w różnorodnych zastosowaniach. 

4.  Technologie ochrony katodowej żelbetu, przepisy i normy 

W technologiach ochrony katodowej żelbetu eksponowanego w warunkach 
atmosferycznych wyróżnia się obecnie ochronę katodową istniejących konstrukcji oraz 
ochronę konstrukcji żelbetowych nowobudowanych – nazywaną „prewencją katodową”, 
a także dwie pokrewne do ochrony katodowej metody naprawcze i uzdatniające żelbet: 
realkalizację betonu oraz ekstrakcje chlorków. Metody te wszystkie wykorzystują stały prąd 
elektryczny, różnią się jednak parametrami technicznymi procesu (metody naprawcze są 
ponadto okresowe i system po zabiegu uzdatniającym jest demontowany). 

W polskich przepisach przywołana jest ochrona katodowa w swoim pierwotnym 
zamyśle jako jedna z metod ochrony przeciwkorozyjnej żelbetu. Ma to miejsce w rozporzą-
dzeniu wykonawczym do Prawa budowlanego:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.)
§ 70. 1. Konstrukcje oporowe wykonane z elementów stalowych powinny mieć w szczególności: 
1) naddatki przekrojów na ubytki korozyjne w wielkościach określonych w Polskiej Normie lub 
zapewnioną ochronę katodową w przypadku środowiska gruntowego silnie agresywnego, 
§ 154. 1. Materiały użyte do budowy powinny zapewnić trwałość odpowiednio do przyjętych okresów 
użytkowania poszczególnych elementów obiektów inżynierskich, … 
3. W przypadkach, gdy nie są spełnione wymagania określone w ust. 1, powinny być zastosowane 
odpowiednie rozwiązania ochronne ograniczające oddziaływanie środowiska, przewidziane jako 
zabezpieczenia antykorozyjne, których skuteczność działania powinna odpowiadać przyjętym 
okresom użytkowania. 
§ 155. 1. Rozwiązania ochronne, o których mowa w § 154 ust. 3, polegające w szczególności na 
odpowiednim:

1) usytuowaniu obiektu inżynierskiego, 
2) ukształtowaniu konstrukcji - zwane dalej "ochroną konstrukcyjną", 
3) oborze materiałów konstrukcyjnych lub doborze składu oraz struktury materiałów wykonywanych 
na budowie i w wytwórniach elementów - zwane dalej "ochroną materiałowo-strukturalną", 



- 8 -

4) stosowaniu ochrony powierzchniowej konstrukcji lub jej elementów - zwane dalej "ochroną 
powierzchniową", 

powinny spełniać wymagania Polskich Norm i rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Jako uzupełnienie rozwiązań, o których mowa w ust. 1, powinny być zależnie od okoliczności i w 
miarę możliwości zastosowane: 

1) dodatkowe zabezpieczenia techniczne,
2) wyposażenie zabezpieczające pracę konstrukcji. 

3. Zabezpieczenia techniczne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, polegają w szczególności na ochronie: 
1) katodowej:

a)  zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych, 
b)  konstrukcji stalowych i żelbetowych - zabezpieczającej przed działaniem prądów błądzących  

Jak z wydźwięku przepisów wynika, technologia ochrony katodowej - chyba w prak-
tyce jedyna, która „może zapewnić skuteczność działania odpowiadającą przyjętym okresom 
użytkowania” - wymieniana jest na samym końcu możliwych działań przedłużających 
żywotność konstrukcji żelbetowych w warunkach wystąpienia zagrożeń korozyjnych. Dla 
porządku zacytować można wymaganą żywotność niektórych elementów konstrukcji wg tego 
samego rozporządzenia: 

§ 152. 2. Dla elementów obiektu inżynierskiego przyjmuje się okresy użytkowania: 
1) dla podpór mostów:

a)  w nurtach rzek - nie mniejszy niż 150 lat, 
b)  w wodach stojących o ustabilizowanym poziomie - nie mniejszy niż 200 lat, 
c)  na terenach zalewowych - nie mniejszy niż 100 lat, 

  2)   dla przyczółków masywnych i konstrukcji oporowych - nie mniejszy niż 100 lat, 
  3)   dla podpór wiaduktów i lekkich przyczółków - nie mniejszy niż 60 lat, 
  4)   dla masywnych konstrukcji łukowych i płytowych oraz tuneli - nie mniejszy niż 100 lat, 
  5)   dla ustrojów nośnych przęseł belkowych i skrzynkowych z pomostami: 

a)  masywnymi - nie mniejszy niż 80 lat, 
b)  lekkimi i gęstożebrowymi - nie mniejszy niż 60 lat, 

  6)   dla ustrojów nośnych przęseł sprężonych całym przekrojem - nie mniejszy niż 60 lat 

W odniesieniu do konstrukcji morskich obowiązuje przepis, z którego wynika, że 
ochrona katodowa konstrukcji hydrotechnicznych może być zaplanowana przed jej budową – 
należy jednak „pozytywnie zinterpretować” ten przepis, aby uznać zbrojenie żelbetu jako 
„stalowy element konstrukcyjny” (a już na pewno ustawodawca nie miał na myśli ochrony 
katodowej żelbetu eksponowanego w warunkach atmosferycznych): 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r.)
§ 234. 1. W projekcie budowlanym budowli morskich, składających się ze stalowych elementów 
konstrukcyjnych, które mają być objęte przyszłościową ochroną katodową, należy zapewnić: 
  1)   trwałe połączenie elektryczne metalowych elementów konstrukcyjnych tych budowli, przed 
zabetonowaniem lub trwałym zakryciem nadbudowy budowli, z wyprowadzeniem końcówek tego 
połączenia do kanału instalacyjnego albo w razie braku takiego kanału - poza budowlę morską, 
2) przed zabetonowaniem nadbudowy budowli morskiej osadzenie w niej odpowiednich rur

przepustów do przeprowadzenia kabli anod umieszczanych w akwenie, w celu wykonania
przyszłościowej ochrony katodowej bez naruszania konstrukcji tej budowli. 
2. Trwałe połączenie elektryczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dla stalowych ścianek szczelnych 
zapewnia się przez przyspawanie stalowych prętów lub płaskowników o odpowiednim przekroju do 
głowicy każdego brusa ścianki szczelnej. 
3. Kable, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przymocowuje się do budowli morskiej i zabezpiecza przed 
uszkodzeniem przez lód, prąd wody i uderzenie manewrujących jednostek pływających. 
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4.1 Ochrona katodowa starych obiektów żelbetowych 

Ochrona katodowa istniejących konstrukcji żelbetowych jest najszerzej opisana w lite-
raturze technicznej oraz posiada dobrze określone wymagania normowe podane w normie 
europejskiej:

PN-EN 12696 (2004) Ochrona katodowa stali w betonie

Jest to jedna pierwszych norm z obszaru ochrony katodowej opracowana w Euro-
pejskim Komitecie Normalizacyjnym (2000 r. – obecnie jest nowelizowana). Określa ona 
wymagania dotyczące ochrony katodowej stali w betonie wystawionym na działanie 
czynników atmosferycznych, zarówno w przypadku nowych jak i istniejących już konstrukcji. 
Obejmuje ona wystawione na działanie czynników atmosferycznych części budynków 
i konstrukcji budowlanych, włączając w to zwykłe i sprężone zbrojenie osadzone w betonie. 
Ma ona zastosowanie do stalowego zbrojenia niepowlekanego jak i do stalowych zbrojeń 
z powłoką organiczną. 

Projektowanie, wykonanie, rozruch i długoterminowe użytkowanie wszystkich 
elementów systemu ochrony katodowej stali w betonie wystawionym na działanie czynników 
atmosferycznych, powinno być w pełni udokumentowane. Każdy etap projektu powinien być 
sprawdzony i to sprawdzenie powinno być udokumentowane. Każdy etap instalacji, zasilania, 
rozruchu i eksploatacji powinien być przedmiotem testów wizualnych, mechanicznych i/lub 
elektrycznych, a wszystkie czynności kontrolne powinny zostać udokumentowane. 

Każdy aspekt projektowania, instalacji, testowania instalacji, rozruchu, odbioru 
i kontroli długoterminowej eksploatacji systemu ochrony katodowej powinien być prowa-
dzony pod nadzorem personelu o odpowiednich kwalifikacjach, wyszkoleniu, umiejętnoś-
ciach i posiadającego doświadczenie w zakresie, za który jest odpowiedzialny. Ochrona 
katodowa stali w betonie jest specjalistycznym działaniem wielodyscyplinarnym. Wymagane 
są kompetencje w dziedzinie elektrochemii, technologii betonu, budownictwa i/lub inżynierii 
budowlanej oraz inżynierii ochrony katodowej. W normie aktualizowanej jest odwołanie do 
PN-EN 15257 dot. kompetencji personelu ochrony katodowej, a ochrona katodowa żelbetu 
jest jednym z sektorów kompetencyjnych wg tej normy.

W USA, kolebce pierwszych zastosowań ochrony katodowej żelbetu, ochrona 
katodowa, jak i zagadnienia pokrewne, są obszernie znormalizowane: 

NACE TM0294-94 Testing of Embeddable Anodes for Use in Cathodic Protection of Atmospherically
Exposed Steel Reinforced Concrete

NACE SP0290-2007 (formerly RP0290), Impressed Current Cathodic Protection of Reinforcing Steel
in Atmospherically Exposed Concrete Structures

NACE SP0187-2008 (formerly RP0187) Design Considerations for Corrosion Control of Reinforcing
Steel in Concrete.

NACE SP0390-2009 (formerly RP0390) Maintenance and Rehabilitation Considerations for Corrosion
Control of Atmospherically Exposed Existing Steel-Reinforced Concrete Structures

NACE SPXXX Reinforced Concrete: Sacrificial Cathodic Protection of Reinforced Concrete Elements
– (obecnie opracowywana norma przez komitet TG 047)

Ponieważ ochrona katodowa żelbetu w systemach z zewnętrznym źródłem prądu 
została rozpowszechniona wcześniej, parametry jej stosowania szeroko opisane zostały 
w licznych opisach konkretnych zastosowań oraz normach. Przyjmuje się, że źródła prądu 
stałego (stacje ochrony katodowej), montowane zazwyczaj poza obrębem samej chronionej 
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konstrukcji w odpowiednich obudowach lub w pomieszczeniach zamkniętych, zazwyczaj nie 
posiadają napięć wyższych niż kilka Voltów, a najczęściej regulowane są w zakresie do 5 V. 
Prąd wyjściowy tych urządzeń uzależniony jest od powierzchni chronionej i oblicza się go na 
podstawie gęstości prądu, która zawarta jest w przedziale od 2 – 20 mA/m2 zbrojenia. Przy
ustalaniu powierzchni zbrojenia uwzględnia się jego konstrukcję, rozmieszczenie prętów 
zbrojeniowych i wzajemne ekranowanie pola elektrycznego przez pręty stalowe. 

Ochrona katodowa żelbetu z wykorzystaniem efektu galwanicznego (powłoki i ele-
menty z cynku i stopu aluminium) jest efektywna jedynie w warunkach dużej wilgotności. 
Powłoki nadają strukturze betonu inną, czasami bardzo interesująca fakturę i kolor. Uważa 
się, że łatwa renowacja takich powłok pozwoli na utrzymanie efektu ochronnego przez 
dłuższy czas. 

4.2 Prewencja katodowa

W niektórych zastosowaniach nowych konstrukcji żelbetowych z góry wiadomo, że 
będą one eksploatowane w warunkach, które będą narażały je na silne oddziaływanie 
czynników agresywnych – dużego zasolenia i zmiennych temperatur. Do takich obiektów 
należą elementy struktury drogowej w górach i nad brzegiem morskim. Nic więc dziwnego, 
że jedne z pierwszych zastosowań ochrony katodowej podczas budowy obiektów, tzw. 
prewencja katodowa, zostały dokonane (poza USA i Kanadą) wysoko w Alpach przez 
Włochów oraz na wybrzeżu w Norwegii. Technika ta, polegająca na umieszczeni anod 
i przewodów wewnątrz zbrojenia konstrukcji przed jej zalaniem betonem, wprowadzona 
została zaledwie kilkanaście lat temu i ciągle jest wnikliwie badana. Uzyskane rezultaty są 
bardzo zadawalające, a wykonawstwo instalacji równolegle z budową obiektu znacząco 
zmniejsza jej koszty.

W zaleceniach podaje się, że uzyskanie pożądanego efektu ochronnego uzyskuje się 
przy gęstościach prądu 0,2 – 5 mA/m2,  a więc około 10 krotnie mniejszych niż w przypadku 
ochrony katodowej z anodami umieszczonymi na powierzchni konstrukcji żelbetowej lub tuż 
pod nią – w klasycznych już zastosowaniach tej technologii. 

4.3 Realkalizacja betonu

Jak już wspomniano, stały prąd elektryczny przepływający pomiędzy powierzchnią 
stali zbrojeniowej a anodą umieszczoną na powierzchni konstrukcji żelbetowej wywołuje 
szereg zmian w przypowierzchniowej warstwie granicy stal/beton. Zjawiska te stały się  
podstawą do wdrożenia metod naprawczych żelbetu. 
Realkalizacja betonu polega na okresowym wywołaniu silnej polaryzacji katodowej prętów 
zbrojeniowych. Proces ten realizuje się w ten sposób, ze na powierzchni betonu umieszcza się 
nasiąkliwy materiał nasycony odpowiednio dobranym elektrolitem, w którym umieszczona 
jest również rozciągnięta na całej powierzchni anoda. Zgodnie z normą europejską: 

PKN–CEN/TS 14038-1 (2009) Procesy realkalizacji elektrochemicznej i usuwania chlorków z żelbetu 
– Część 1: Realkalizacja 

realkalizacja żelbetu jest realizowana poprzez wytworzenie pola elektrycznego między 
stalowym zbrojeniem umieszczonym w betonie a anodą otoczoną przez alkaliczny roztwór 
elektrolitu zawierający jony węglanowe i hydroksylowe, który umieszcza się czasowo na 
powierzchni betonu.

Gęstość prądu realkalizacji nie powinna przekraczać 4 A/m2 powierzchni zbrojenia,
zaś czas przebiegu procesu nie powinien być mniejszy niż 100 godzin. Łączny ładunek prądu 
powinien wynosić około 200 Ah/m2 zbrojenia. Z badań wynika, że po zabiegu realkalizacji 
proces karbonatyzacji betonu przebiega znacznie wolniej niż na nowej konstrukcji. 
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4.4 Ekstrakcja chlorków

Drugim procesem naprawczym jest ekstrakcja chlorków – usuwanie ich ze środowiska 
znajdującego się w bezpośrednim kontakcie z warstewką pasywna na powierzchni prętów 
zbrojeniowych. Zasada działania jest dokładnie tak sama jak w procesie realkalizacji, inne są 
jednak parametry prowadzonego procesu. Opis technologii znajduje się w normie europej-
skiej:

CEN/TS 14038-2 Electrochemical realkalization and chloride extraction treatments for reinforced
concrete Part 2: Chloride extraction (obecnie w fazie zatwierdzania)

W procesie ekstrakcji na anodzie następuje wydzielanie gazowego chloru i w ten 
sposób obniżenie stężenia jego jonów w głębi żelbetu do końcowej wartości około 0,4 %. 
Celem końcowym jest obniżenie stężenia jonów chlorkowych oraz alkalizacja betonu przy 
powierzchni stali i przywrócenie tam stanu pasywnego. Stosuje się możliwie wysokie 
napięcia źródła zasilania 30-40 V. Gęstość prądu nie powinna przekraczać w dłuższym czasie 
na powierzchni zbrojenia 10 A/m2. Łączny ładunek prądu, w zależności od stanu 
początkowego zbrojenia, w całym procesie zawiera się w przedziale 1000 – 2000 Ah/m2.
Czas trwania procesu, szczególnie przy silnym zasoleniu, może dochodzić do kilku tygodni. 

W USA obie metody rehabilitacji betonu zawarte są w normie NACE: 

NACE SP0107-07 Electrochemical Realkalization and Chloride Extraction for Reinforced Concrete.

5. Podsumowanie - zakres zastosowań ochrony katodowej żelbetu 

W latach od siedemdziesiątych do dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w spe-
cjalistycznej literaturze korozyjnej można było zaobserwować apogeum ilości publikowanych 
prac naukowych z różnego rodzaju aspektów stosowania ochrony katodowej stali w betonie. 
Obecnie prace te spotyka się sporadycznie, co niezbicie świadczy o tym, że technologia ta 
wyszła już z fazy badawczej i stała się normalną praktyką techniczną. Setki, jeśli nie tysiące 
konstrukcji żelbetowych na wschodnim i zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, 
w Europie (Anglia, Włochy, Szwajcaria, Norwegia, Holandia, Austria), Australii, na Bliskim 
Wschodzie i innych zakątkach świata – to plon tych prac badawczych. Można powiedzieć, że 
w dniu dzisiejszym technologia ochrony katodowej konstrukcji żelbetowych jest już metoda 
dojrzałą, posiadającą swoje reguły i zasady, których przestrzeganie gwarantuje uzyskanie 
wieloletniego efektu zabezpieczenia przed korozja stali w tych konstrukcjach.

Koniecznie trzeba w tym miejscu dodać, że rozwój badań nad ochroną katodową stali 
w betonie przyczynił się w znaczący sposób do rozwoju szeregu nowych metod 
diagnostycznych konstrukcji żelbetowych, których zadaniem jest ocena zagrożeń korozyjnych 
i obserwacja warunków eksploatacji tych konstrukcji. Badanie rozkładu potencjałów 
stalowych prętów zbrojeniowych z powierzchni konstrukcji (tworzenie map potencjałowych), 
to jedna z metod oceny skuteczności ochrony katodowej, ale także i metoda wykrywania 
miejsc, gdzie zainicjowane są na powierzchni prętów procesy korozyjne lub wytworzone 
zostały makroogniwa korozyjne. Umieszczanie w betonie na stałe elektrod pomiarowych do 
pomiaru potencjału, przewodnictwa elektrycznego betonu, a ostatnio także czujników 
korozymetrycznych, to wyraźna tendencja zarysowująca się w technice budowy nowych, 
ważnych obiektów technicznych i komunalnych (np. w tunelach i mostach, w obudowach 
metra, fundamentach wieżowców). 

Podsumowując należy wyraźnie stwierdzić, że polskie środowisko przygotowane jest 
od strony poznawczej i wykonawczej do wdrożenia technologii ochrony katodowej 
konstrukcji żelbetowych. Produkowane są wszystkie elementy instalacji, przetestowane są 
materiały producentów zagranicznych, przeszkoleni ludzie – potrzebny jest jeszcze inwestor.  
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