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ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Sytuacja jednak z roku na rok bardzo się poprawia. Obecnie można 
zaobserwować stały wzrost świadomości korozyjnej u specjalistów 
odpo  wie dzialnych za bezpieczeństwo obiektów publicznych. Jedną 
z  co raz częściej wykorzystywanych metod zabezpieczania stali przed 
korozją jest cynkowanie ogniowe. Pomimo wielu korzyści płynących 
ze stosowania tej technologii, wciąż krążą dwa błędne przekonania 
związane z tą metodą. Pierwsze – o niedostępności ocynkowni w Polsce 
– a rzeczywistość pokazuje, że w naszym kraju jest ich naprawdę sporo 
i można je znaleźć w każdym województwie. Drugi mit dotyczy wyso kich 
kosztów, które są związane z zastosowaniem cynkowania ogniowego. 
Biorąc jednak pod uwagę koszty zabezpieczenia, konserwacji, recyklingu 
oraz całkowity cykl życia obiektu, cynkowanie ogniowe zapewnia naj
bardziej ekonomiczną formę ochrony przed korozją. 

Niewiedza może doprowadzić do wielu nieprzemyślanych decyzji, 
któ re będą brzemienne w skutkach. Przykładem są nasi zachodni są
sie  dzi. Blisko 15 tys. niemieckich mostów i wiaduktów nadaje się do 
generalnego remontu. Przyczyną tego jest fakt, iż do zbrojenia konstruk
cji żelbetowych wykorzystano zwykłą stal zbrojeniową – okres żywot
ności konstrukcji ma swoje limity, w konsekwencji podczas normalnego 
użytkowania naturalnie pojawia się korozja. Obecnie renowacja tych 
obiektów wiąże się z zamknięciem linii kolejowych i drogowych, co grozi 
ogromnymi utrudnieniami komunikacyjnymi. 

Według danych Najwyższej Izby Kontroli, polska administracja 
dro  gowa w fatalny sposób zarządza obiektami mostowymi. W kon
sek wencji mosty, wiadukty, estakady, kładki oraz przepusty nie są 
utrzy  mywane w odpowiednim stanie technicznym, który zapewniłby 
bez pieczeństwo ludzi i sprawność ruchu drogowego. Z ustaleń kontroli 
wynika, że na sieć polskich dróg publicznych, która wynosi 412 tys. km, 
znajduje się ponad 35 tys. mostów i wiaduktów, z czego ponad połowa 
wymaga gruntownego remontu. Edukacja w tym zakresie jest również 
bardzo ważna. Na problem ten zwróciło uwagę Polskie Towarzystwo 
Cynkownicze:

–Skupiając się na działaniach edukacyjnych, chcę zachęcić i uświa
damiać wszystkich: inwestorów, projektantów, użytkowników, decydentów 
w spra wie zagrożeń, jakie wynikają z bagatelizowania problemu koro
do wania stali. W Europie wyróżnia się cztery środowiska korozyjne oraz 
morskie, Polska znajduje się w strefie trzeciej, tak więc obiekty w dużym 
stopniu są narażone na korozję – mówi Jacek Zasada, Prezes Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego. Jest wiele kroków, jakie należy 
podjąć w walce z korozją. Rozmawianie o  tym problemie i rekomendowanie 
najlepszych rozwiązań zabezpieczających jest naszym priorytetem. Z  pro 
wa  dzonych przez PTC działań wynika, że jedną z najlepszych metod 
zabezpieczenia stali jest cynkowanie ogniowe, które chroni konstrukcje co 
najmniej przez 40 lat – dodaje.

Dzięki świadomości zagrożeń korozyjnych można uniknąć wielu pro
blemów oraz przyczynić się do ochrony środowiska. Korozja powoduje 
ogromne szkody w gospodarce. Ograniczenie jej występowania to 
nie tylko zapobieganie stratom materialnym, ale także przedłużenie 
okresu użytkowania konstrukcji oraz ograniczenie ilości elementów 
odpadowych.

Wzrost świadomości korozyjnej

Roczny bilans zniszczeń, będących wynikiem procesów 
korozyjnych, szacowany jest na miliardy dolarów. Pomimo 
tego, świadomość zagrożeń jakie niesie za sobą korozja 
wciąż jest bardzo niska, podobnie jak wiedza na temat 
ochrony stali przed wpływem korozji.  


