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GALWANICZNA OCHRONA KATODOWA STALI W BETONIE
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Efektywnoœæ



Korozja jest uznawana za jedn¹ z g³ównych przyczyn pogarszania siê stanu 

konstrukcji z ¿elazobetonu oraz strunobetonu na ca³ym œwiecie. 

Liczba konstrukcji z ¿elazobetonu roœnie gwa³townie na ca³ym œwiecie i z tego 

wzglêdu roœnie te¿ zapotrzebowanie na ³atwo stosowalne, niedrogie 

rozwi¹zania  konserwacyjne.

W ci¹gu ostatnich 30 lat ochrona katodowa (CP) da³a siê poznaæ, jako wysoce wydajna technika zapobiegania 

pogarszaniu siê stanu betonu w wyniku dzia³ania chloru oraz korozji betonu zawieraj¹cego wêgiel.

Obecnoœæ w betonie soli chlorowych mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla warstwy pasywacyjnej (ochronna warstwa 

tlenków) znajduj¹cego siê w betonie zbrojenia ze stali wêglowej. Równie¿ zmiennoœæ gruboœci warstwy betonu 

ponad zbrojeniem, jakoœci betonu w tej warstwie oraz zawartoœæ chlorków wokó³ zbrojenia bêd¹ prowadzi³y do 

powstania warunków korozyjnych. 

Warunki te spowoduj¹ powstanie lokalnych ognisk korozji. Takie miejsca staj¹ siê anodami. Inne miejsca na 

zbrojeniu, gdzie warunki s¹ relatywnie mniej korozyjne i agresywne, nadal ulegaj¹ pasywacji (pasywna warstwa 

tlenków). Miejsca te staj¹ siê katodami. Po³¹czenie miejsc katodowych z anodowymi doprowadza do reakcji 

elektrochemicznych (reakcji redoks), je¿eli odleg³oœæ pomiêdzy anod¹ a katod¹ jest relatywnie ma³a. 

Takie reakcje elektrochemiczne spowoduj¹ przemianê stali zbrojeniowej w miejscach anodowych w tlenki 

¿elaza (rdzê). Powsta³e produkty korozji mog¹ mieæ 5 do 10 razy wiêksz¹ objêtoœæ ni¿ oryginalne stalowe 

zbrojenie, co prowadzi do powstania ciœnienia wewn¹trz betonu, które prowadzi w koñcu do pêkania 

i ³uszczenia siê warstwy betonu. Ubytki betonu i stali doprowadz¹ w koñcu do os³abienia konstrukcji i pojawienia 

siê zagro¿enia dla bezpieczeñstwa.
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Norma europejska ISO 12696: “Ochrona katodowa stali w betonie” uszczegó³awia zasady ochrony 

katodowej i jej zastosowanie do stali w betonie. Celem ochrony katodowej ¿elazobetonu jest 

skuteczne zahamowanie procesu korozji stali w betonie za pomoc¹ przy³o¿onego pr¹du.

Ochronê katodow¹ konstrukcji z ¿elazobetonu mo¿na uzyskaæ poprzez polaryzacjê zbrojenia 

stalowego za pomoc¹ zewnêtrznego pr¹du sta³ego (DC). W tym celu anody s¹ zamontowane na 

powierzchni, namalowane lub wyt³oczone w betonie, a nastêpnie pod³¹czone do bieguna dodatniego 

Ÿród³a pr¹du sta³ego w przypadku anod obcopr¹dowych (ICCP - impressed current cathodic 

protection) lub bezpoœrednio pod³¹czone do stalowego zbrojenia, w przypadku anod galwanicznych.

Przy galwanicznej ochronie katodowej (GACP - galwanic anode current protection) anoda 

(zwyczajowo cynk) dostarcza zewnêtrzny pr¹d do ochrony katodowej. P³yny znajduj¹ce siê w porach 

betonu (roztwór porowy) dzia³aj¹ jak elektrolit i pozwalaj¹ na przep³yw jonów w ramach pola 

elektrycznego stworzonego przez system ochrony katodowej. Ochrona jest wystarczaj¹c¹, je¿eli w 

reprezentatywnych punktach konstrukcji spe³nione s¹ specyficzne kryteria ochronne.

System GACP, wykorzystuj¹cy anody galwaniczne, da³ siê poznaæ jako system prosty i niezawodny. 

W ostatnim czasie sta³ siê dostêpny jako realna alternatywa dla ICCP. W przeciwieñstwie do ICCP, 

systemy GACP nie wymagaj¹ rozleg³ego okablowania lub po³¹czeñ oraz Ÿród³a pr¹du. Ich prostota 

znacz¹co obni¿a potrzeby w zakresie monitorowania i konserwacji.
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