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Cynkowanie ogniowe jest stosowane jako 
optymalne rozwiązanie zwiększające okres 
użytkowania zbrojenia betonu już od ponad 
100 lat. Początkowo ogniowo cynkowanych 
zbrojeń najczęściej używano przy budowie 
betonowych zbiorników na wodę - drut 
cynkowany służył do wstępnego sprężania ścian 
zbiorników. Od lat 50-tych ubiegłego wieku 
popularność cynkowanych zbrojeń stalowych 
zaczęła wzrastać i do lat 60-tych i 70-tych 
znaczna część zbrojeń stalowych była już 
cynkowana - zwłaszcza przy budowie mostów i 
obiektów drogowych w Stanach Zjednoczonych. 
W Australii sztandarowym przykładem 
zastosowania ogniowo cynkowanego zbrojenia 
do betonu są układane w jodełkę zbrojone 
płyty fasadowe gmachu opery w Sydney - od 
instalacji w 1963 roku minęło niemal 60 lat 
i pozostają one w znakomitym stanie, bez 
żadnych objawów korozji. W ciągu ostatnich 
25-30 lat obserwujemy stabilny globalny wzrost 
wykorzystania cynkowanej stali zbrojeniowej 
do budowy bardzo zróżnicowanych obiektów w 
różnych środowiskach eksploatacyjnych. 

Na przykład od 1995 roku całość stali 
zbrojeniowej używanej do budowy mostów przez 
New York Thruway Authority jest cynkowana. 
Wiele mostów w Stanach Zjednoczonych 
przechodzi okresowe kontrole zastosowanych 
w nich zbrojeń ocynkowanych i niezmiennie 
wykazują one, że zbrojenia pozostają w 
doskonałym stanie. W Europie cynkowane 
zbrojenia są stosowane głównie na obiektach 
eksploatowanych w szczególnie niekorzystnych 
warunkach - np. nadmorskich, w systemach 

kanalizacyjnych, tunelach drogowych oraz w 
wybranych projektach specjalnych.
Jednak nie tylko w takich specjalnych 
sytuacjach zastosowanie galwanizowanego 
zbrojenia może rozwiązywać problemy 
techniczne, zwiększać lekkość i smukłość 
konstrukcji i poprawiać walory architektoniczne. 
Pomimo wielu zalet zbrojenia cynkowane 
wciąż nie są powszechnie stosowane. 
Dzieje się tak dlatego, że ich zalety nie są 
wystarczająco znane, choć przecież zbrojenie 
ze stali ocynkowanej jest ekonomicznie, 
technicznie i środowiskowo bardzo korzystnym 
rozwiązaniem nie tylko dla klientów, lecz również 
dla projektantów i producentów elementów 
prefabrykowanych. 

Obecnie użycie ogniowo cynkowanej stali 
zbrojeniowej uznawane jest za ekonomiczne 
rozwiązanie eliminujące problemy związane 
z karbonatyzacją betonu i odsuwające 
w czasie rozpoczęcie procesu korozji 
chlorkowej w porównaniu ze zbrojeniem 
ze stali niepowlekanej, zwłaszcza na 
obiektach nabrzeżnych i w środowiskach 
przemysłowych. Stal zbrojeniowa ocynkowana 
idealnie nadaje się też na fasady budynków, 
elementy powierzchniowe i połączenia paneli 
prefabrykowanych, gdzie brak rdzawych plam i 
odpryskiwania betonu ma znaczenie zasadnicze. 

To właśnie skuteczność konstrukcyjna 
obiektów z ocynkowanym zbrojeniem jest 
główną przyczyną rosnącego zainteresowania 
stosowaniem ogniowo cynkowanej stali 
zbrojeniowej.

Oddany niedawno do użytku most Gubernatora Mario 
Cuomo był największym w historii stanu Nowy Jork 
projektem mostowym. Nowy most zastąpił most Tappan 
Zee na rzece Hudson na północ od Nowego Jorku.

Ponad 27.000 ton ocynkowanego zbrojenia stalowego zapewnia wysoką trwałość pylonów głównego przęsła, filarów i przyczółków przęseł dojazdowych i paneli nawierzchniowych mostu 
Mario Cuomo.

Wprowadzenie 

Nawierzchnia mostu Gubernatora Mario Cuomo 
zbudowana jest z niemal 6000 prefabrykowanych paneli 
o długości 3,66 m i szerokości od 6,7 m do 13,7 m na 
przęsłach dojazdowych i 963 paneli nawierzchniowych 
na przęśle głównym. Panele te są połączone poprzez 
zalanie betonem wystających z nich ocynkowanych drutów 
zbrojeniowych.
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Koszty korozji 
Opublikowane w roku 2016 badanie wykazało, 
że ogólnoświatowe koszty korozji w 2013 r. 
wyniosły 2,16 biliona EUR, co stanowi około 
3,4% globalnego produktu krajowego brutto. 
Podczas tego sprawdzano, jaki wpływ na 
gospodarkę ma korozja i zapobieganie jej. 
Okazało się, że stosowanie „najlepszych 
praktyk” antykorozyjnych mogłoby przekładać 
się na roczne oszczędności rzędu 15-35 procent 
aktualnych kosztów uszkodzeń powodowanych 
przez korozję (oszczędności od 324 do 755 
miliardów EUR).

Proces cynkowania 
ogniowego 
Proces cynkowania ogniowego zaczyna się od 
powierzchniowego czyszczenia elementów 
stalowych do galwanizacji poprzez zanurzanie 
ich w szeregu kąpieli do obróbki wstępnej. Po 
oczyszczeniu stal jest zanurzana w płynnym 
cynku. Cynk wchodzi w reakcję ze stalą, tworząc 
powłokę galwaniczną (proces metalurgiczny).
Stalowe pręty można cynkować partiami (np. 
poprzez zastosowanie specjalnych gabionów). 
Poza tym siatki używane do zbrojenia są zwykle 
podwieszane na ramie i jednocześnie zanurzane 
w stopionym cynku. 

Most Mario Cuomo to 8-pasmowy most długości 5 km 
ze zdublowanym przęsłem podwieszanym, dla którego 
minimalny okres użytkowania ocynkowanego zbrojenia 
wynosi 100 lat.

Przed zdecydowaniem się na ogniowo cynkowane 
zbrojenie dla mostu Mario Cuomo dyrekcja autostrad stanu 
Nowy Jork opracowała Plan Zabezpieczeń Antykorozyjnych 
określający zagrożenia, mechanizmy degradacji, strategie 
konstrukcyjno-projektowe i koszty mostu dla całego okresu 
jego eksploatacji.

Cynkowanie polega 
na zanurzeniu 
oczyszczonych 
elementów stalowych 
w roztopionym cynku 
w celu wytworzenia 
metalurgicznie związanej 
z elementem powłoki 
cynkowej o wysokiej 
wytrzymałości.

Korozja powoduje wysokie koszty ponoszone przez 
społeczeństwo - stosowanie najlepszych praktyk 
zapobiegania korozji mogłoby się przekładać na 
oszczędności rzędu 324-755 miliardów EUR.
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Beton jest środowiskiem wysoce alkalicznym, 
w którym na niepowlekanej stali zbrojeniowej 
powstaje stabilna, pasywna warstwa tlenków 
żelaza zabezpieczająca stal przed korozją. 
Jednak jest on materiałem niejednorodnym 
składającym się głównie z produktów procesu 
hydratacji cementu (pasty cementowej), piasku 
i kruszywa. Naturalna porowatość związanego 
betonu umożliwia przenikanie gazów i cieczy, co 
z upływem czasu może prowadzić do zatracenia 
pasywności stali zbrojeniowej i rozpoczęcia 
procesu jej korozji. Korozja niepowlekanej stali 
zbrojeniowej rozpoczyna się w momencie 
depasywacji jej wierzchniej warstwy ochronnej. 
Depasywacja może być wynikiem jednego z 
dwóch mechanizmów: 

1. karbonatyzacja betonu,

2. korozja chlorkowa.

Po rozpoczęciu procesu korozji stali 
zbrojeniowej na jej powierzchni zaczynają się 
tworzyć produkty korozji. Mają one objętość 
znacznie większą od korodowanej stali (rdza 
powstająca w procesie utleniania żelaza w stali 
zbrojeniowej ma objętość 7-krotnie większą 
od utlenionego żelaza). Wzrost objętości 
materiału wywoływany korozją stali powoduje 
znaczne zwiększenie naprężeń rozciągających 
wewnątrz betonu prowadzący do powstawania 
i rozchodzenia się spękań. Te z kolei umożliwiają 
substancjom powodującym korozję dostęp 
do stali zbrojeniowej, co przyspiesza proces 
korozji i powoduje uszkodzenia - na przykład 
rozwarstwianie lub odpryskiwanie otuliny 
betonowej.

Proces korozji niepowlekanej stali zbrojeniowej 
jest przedstawiony na zmodyfikowanym modelu 
Tuuttiego poniżej, gdzie: 

A. Faza początkowa, w której stal zbrojeniowa 
pozostaje pasywna (do punktu x). 
B. Faza rozchodzenia się (propagacji), w 
której warstwa pasywna stali zbrojeniowej jest 
niszczona i następuje aktywna korozja stali. Po 
tej fazie rozpoczyna się pękanie i odpryskiwanie 
betonu. 

Proces korozji najczęściej jest inicjowany albo 
po neutralizacji materiału otaczającego stal 
zbrojeniową - np. w wyniku karbonatyzacji - 
albo po aktywacji powierzchni przez bardzo 
agresywne chemicznie aniony - np. chlorki. 
Czas, po jakim zaczyna się korozja, zależy od 
stężenia i prędkości przepływu substancji 
przenikających otulinę betonową oraz stężenia 
progowego wymaganego do rozpoczęcia tego 
procesu.

Korozja niepowlekanej stali zbrojeniowej

Spękania i odpryski betonu spowodowane korozją stali zbrojeniowej 

Karbonatyzacja
Karbonatyzacja to naturalny proces zachodzący 
w betonie polegający na stopniowej neutralizacji 
wysokiej zasadowości otuliny w wyniku reakcji z 
dwutlenkiem węgla z powietrza. Wraz z upływem 
czasu front karbonatyzacji postępuje w głąb 
masy betonowej, prowadząc do zmniejszenia jej 
pH do poziomu neutralnego (pH 7). Spadkowi 
pH betonu towarzyszy wzrost podatności 
na korozję znajdującej się wewnątrz stali 
zbrojeniowej. 

Typowe cechy procesu karbonatyzacji: 

• karbonatyzacja zachodzi wolniej w głębszych 
warstwach betonu, 
• głębokość karbonatyzacji zależy od 

przenikalności betonu oraz występowania w 
nim spękań, pustek i porów, 
• gdy pH betonu spadnie poniżej 11,5, 
rozpoczyna się korozja stali zbrojeniowej, 
• wpływ i tempo neutralizacji wzrastają 
w przypadku występowania dwutlenku 
siarki (SO2) in dwutlenku azotu (NO2), 
które reagują z wodą, tworząc wysoko 
zasadowe roztwory; substancje te 
występują w wyższych stężeniach na 
obszarach wysokouprzemysłowionych, 
gdzie do środowiska są one uwalniane jako 
zanieczyszczenia przemysłowe.

Jakość betonu ma zasadnicze znaczenie 
dla ograniczania wpływu karbonatyzacji, 

co stwierdzono na podstawie pomiarów 
terenowych. Testy wykazały, że: 

• w betonie konstrukcyjnym dobrej 
jakości objawy karbonatyzacji mogą być 
widoczna do głębokości zaledwie 5-10 mm 
po 20 latach wystawienia na działanie 
warunków atmosferycznych (np. elementów 
konstrukcyjnych budynków w środowisku 
miejskim),
• w betonie słabej jakości pełna 
karbonatyzacja (z obu stron) panelu 
ściennego o grubości 200 mm zachodzi 
po 5-8 latach (np. w niskobudżetowym 
budownictwie socjalnym).

Schematyczny model korozji stali zbrojeniowej w betonie 
wg Tuuttiego (1982)

W przypadku niezabezpieczonej stali zbrojeniowej 
objętość rdzy może nawet siedmiokrotnie 
przekraczać objętość skorodowanego żelaza, co 
prowadzi do powstawania i rozchodzenia się w 
betonie spękań.
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Agresja chlorkowa
Korozja wywoływana przez chlorki jest 
najważniejszą przyczyną korozji stali 
zbrojeniowej i powodowanych przez nią 
uszkodzeń konstrukcji z betonu zbrojonego na 
świecie. Jony chlorkowe mogą przenikać przez 
beton i osadzać się w nim, osiągając stężenie, 
powyżej którego zachodzi depasywacja warstwy 
ochronnej na powierzchni stali zbrojeniowej i 
rozpoczęcie procesu korozji. Jony chlorkowe 
aktywują powierzchnię stali, tworząc anodę, a 
pozostała, pasywna część powierzchni stanowi 
katodę. 

Następnie jony chlorkowe atakują tlenek 
żelaza(II), tworząc kompleksy oddzielające się od 
stali i zamieniające w rdzę. Osłonięte w wyniku 
tego procesu atomy żelaza reagują, ponownie 
tworząc tlenki żelaza(II)m i korozja postępuje. 

Chlorki przenikają do betonu z: 

• zanieczyszczonego kruszywa, piasku 
morskiego i domieszek do betonu, 
• zasolonej lub słonej wody z procesu 
przygotowywania betonu i / lub jego wiązania, 
• środowiska morskiego lub przybrzeżnego, 
• soli używanej do odladzania.

Z upływem czasu chlorki przenikają coraz głębiej 
w beton w procesie zwanym dyfuzją, zwiększając 
ich stężenie na powierzchni stali zbrojeniowej. 
Za wartością progową stężenia chlorków, przy 
którym rozpoczyna się korozja czarnej stali 
zbrojeniowej, uznaje się 0,2-0,4% zawartości 
cementu (lub 0,6 kg/m³ betonu).

Zbrojenie i degradacja betonu w środowisku o wysokim 
stężeniu chlorków (morskim)

Wydłużanie okresu użytkowania betonu zbrojonego 

W pomostach pływających mariny w Sandringham 
(prowincja Victoria w Australii) zastosowano zbrojenia 
cynkowane.

Nikt już nie kwestionuje konieczności 
uwzględniania trwałości konstrukcji betonowych 
w procesie ich projektowania, budowy i 
planowania konserwacji, by zapobiegać ich 
przedwczesnej degradacji. 

Planowanie trwałości obejmuje dobór i 
stosowanie takich materiałów, procesów 
projektowych i technologii budowy, 
by gwarantowały one okres trwałości 
użytkowej obiektu oczekiwany przez 
klienta i by zapobiegały przedwczesnym 
lub nieprzewidzianym interwencjom 
konserwacyjnym. 

Istnieją techniki analityczne do określania 
charakteru i tempa degradacji materiałów w 
określonych warunkach środowiskowych w skali 
mikro i makro oraz odpowiedniego planowania 
procesu projektowania, budowy i konserwacji 
konstrukcji betonowych.

Trzy najczęstsze sposoby zapobiegania korozji 
stali to:

 1. Modyfikacja betonu 
• stosowanie dodatków do cementu (np. 
popioły lotne, żużel, pył krzemionkowy) 
• impregnacja (np. polimery) 
• inhibitory korozji (np. azotany) 
• bariery zabezpieczające (np. membrany czy 
powłoki)

2. Modyfikacja stali zbrojeniowej 
• powlekanie stali zbrojeniowej (np. 
cynkowanie) 
• stosowanie metali odpornych na korozję (np. 
stal nierdzewna) 
• stosowanie niemetali (np. polimery 
wzmacniane włóknem lub tworzywa sztuczne 
wzmacniane włóknem szklanym) 
• ochrona katodowa (np. anody obcoprądowe 
i protektorowe) 

3. Zwiększanie grubości otuliny betonowej 
Zwiększenie grubości otuliny betonowej betonu 
powoduje wydłużenie czasu, po jakim front 
karbonatyzacji dociera do zbrojeń stalowych 
i czasu, po którym stężenie chlorków na 
powierzchni stali zbrojeniowej osiągnie poziom 
krytyczny. 

Jednak jest w tym podejściu pewien 
wymagający uwzględnienia paradoks, gdyż 
im grubsza otulina betonowa, tym większa 
wartość szczytowa ciśnienia ekspansywnego 
powodowanego korozją stali zbrojeniowej i 
większe wynikowe spękania. 

Te trzy metody mogą być stosowane niezależnie 
lub w połączeniu z innymi technologiami, a 
każda z nich ma swoje zalety i wady. Stosowana 
metodologia powinna być dostosowana do 
specyfiki obiektu, środowiska i minimalnego 
okresu jego eksploatacji.

Chlorki są główną 
przyczyną korozji stali 
zbrojeniowej 

Cynkowanie zapewnia 
długotrwałą ochronę 
przed korozją i umożliwia 
stosowanie cieńszych 
otulin betonowych, 
co przekłada się na 
oszczędność zasobów i 
kosztów
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Dlaczego cynkowanie stali zbrojeniowej jest takie skuteczne?

Tworzenie się warstwy pasywnej
Podobnie do stali czarnej, na cynkowanej 
stali zbrojeniowej w betonie także tworzy się 
warstwa pasywna. W bardzo zasadowych 
roztworach o pH od 12,5 do 13,2 cynk jest 
pasywowany przylegającymi do powierzchni 
metalu kryształkami hydroksycynkanu wapnia 
– Ca(Zn(OH)3)2·2H2O. Reakcja ta rozpoczyna 
się natychmiast po zetknięciu z płynnym 
roztworem cementu i prowadzi do powstania 
warstwy stabilizującej cynk i izolującej go od 
otaczającego środowiska. Ostatecznie, jako 
finalny wynik procesu pasywacji, na powierzchni 
stali zbrojeniowej powstaje warstwa kryształów 
CaHZn.

W procesie tworzenia się warstwy pasywnej 
utlenieniu ulega zewnętrzna warstwa powłoki 
cynkowej grubości około 10 µm. Jest to 
niewielka część całkowitej grubości powłoki. 
Reakcja z cynkiem ustaje po stwardnieniu 
betonu, a po 28 dniach, gdy beton zwiąże i 
uzyska standardową wytrzymałość na ściskanie, 
powstała warstwa hydroksycynkanu wapnia 
zwykle zapewnia większą przyczepność 
ocynkowanego zbrojenia i mniejszy poślizg pod 
wpływem obciążenia niż analogiczne zbrojenie 
ze stali czarnej.

To właśnie te właściwości warstwy pasywnej 
zapewniają wysoką skuteczność zbrojenia 
betonu stalą ocynkowaną, a zwłaszcza 
stabilność chemiczna warstwy w środowisk o 
neutralnym pH i wysokim stężeniu chlorków.

Kryształy CaHZn po 24 h w roztworze Ca (OH)2 o pH=12,6

Odporność na karbonatyzację
Ogniowo nanoszona powłoka cynkowa 
ma bardzo niską szybkość korodowania w 
szerokim zakresie pH - od 6 do 12,5. Dzięki 
temu ocynkowana stal zbrojeniowa pozostaje 
stabilna przez cały okres eksploatacji obiektu, 
choć z czasem poziom pH w betonie spada w 
wyniku postępującej karbonatyzacji. Natomiast 
w przypadku zbrojenia ze stali niepowlekanej 
stabilność jest zachowywana tylko dla 
wąskiego zakresu pH - od 11,5 do 13,2. Spadek 
zasadowości poniżej tej wartości oznacza 
rozpoczęcie korozji zbrojenia. W betonie o pH 
od 12,5 do 13,2 stal ocynkowana jest chroniona 
powstałą pasywną warstwą hydroksycynkanu 
wapnia, co zapobiega szybkim stratom cynku w 
tak zasadowym środowisku. 

Wraz z upływem czasu front karbonatyzacji 
postępuje w głąb masy betonowej, prowadząc 
do zmniejszenia jej pH do 7. Jak widać na 
wykresie obok, karbonatyzacja betonu zupełnie 
nie ma wpływu na cynkowane zbrojenia stalowe.Zakres stabilności zbrojenia 

betonu dla różnego pH

Ocynkowana stal zbrojeniowa może mieć większą 
przyczepność do betonu niż zbrojenie ze stali 
niepowlekanej 
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Odporność na chlorki 
Zbrojenie cynkowane ma wyższą odporność na 
chlorki niż zbrojenie ze stali czarnej. 
 
Wnioski z badania przeprowadzonego przez 
Politechnikę Śląską w Polsce (Jaśniok, Sozań-
ska, Kołodziej i Chmiela, 2020) są następujące: 
„Wyniki testów korozyjnych (LPR, EIS) i 
strukturalnych (SEM, EDS) na próbkach betonu 
zbrojonego stalą B500SP wykazały bardzo 
korzystny wpływ cynkowania prętów polegający 
na ich ochronie przed korozją w środowisku 
chlorkowym”.

Proponowaną w przemyśle wartością progową 
stężenia chlorków jest 0,06% wagi betonu 
przy 20-procentowym prawdopodobieństwie 
rozpoczęcia procesu korozji. Ocynkowana 
stal zbrojeniowa może dobrze znosić 
stężenia chlorków znacznie wyższe od 
stężeń powodujących korozję zbrojeń ze stali 
niepowlekanej dzięki stabilności warstwy

hydroksycynkanu wapnia, lecz - choć nie ma co 
do tego powszechnej zgody - analiza dostępnej 
literatury branżowej sugeruje, że progowe 
stężenie chlorków dla stali zbrojeniowej 
cynkowanej jest od 2 do 6 razy wyższe niż dla 
stali zbrojeniowej niepowlekanej. Zasadniczo 
można bezpiecznie zakładać, że wartość 
krytyczna stężenia chlorków jest 2 do 2,5 raza 
wyższa dla cynkowanej stali zbrojeniowej niż dla 
stali czarnej. 

Co więcej, szybkość dyfuzji chlorków w betonie 
nie jest stała - z czasem proces ten zwalnia, 
więc wyższy próg stężenia chlorków dla stali 
ocynkowanej w praktyce oznacza czas do 
rozpoczęcia korozji znacznie dłuższy 
niż w przypadku stali niepowlekanej - 
przynajmniej dwukrotnie, a według niektórych 
raportów - nawet 10-krotnie.

Agresja chlorkowa jest najpoważniejszą 
przyczyną uszkodzeń zbrojonych konstrukcji 
betonowych światowej infrastruktury, więc musi 
być wieloaspektowo uwzględniana w każdym 
planie trwałości obiektu. Cynkowanie ogniowe 
to prosta i ekonomiczna technologia zwiększania 
odporności na chlorki, a więc także wydłużania 
okresu użytkowania konstrukcji betonowych. 
Poprawa parametrów eksploatacyjnych w 
porównaniu ze zbrojeniem niepowlekanym może 
być modelowana z użyciem konwencjonalnych 
modeli dyfuzji chlorków. Ważne jest, by 
pamiętać, że deterministyczne modelowanie 
dyfuzji chlorków określa jedynie czas do 
rozpoczęcia korozji, który nie uwzględnia 
grubości powłoki cynkowej. Szybkość korozji 
w fazie jej propagacji w powłoce cynkowej jest 
mniejsza od szybkość korozji stali, co dodatkowo 
wydłuża żywotność stali cynkowanej.

Bariera ochronna
Kolejną zaletą cynkowanej stali zbrojeniowej jest 
to, że w procesie cynkowania ogniowego całość 
powierzchni stali jest powlekana cynkiem. Taka 
metalurgicznie związana bariera ochronna jest 
kolejną linią obrony izolującą stal od czynników 
atmosferycznymi. W powiązaniu z doskonałą 
odpornością na ścieranie i twardością czyni to 
powłokę cynkową idealnym zabezpieczeniem 
stali zbrojeniowej w transporcie na miejsce 
wykorzystania i na etapie budowy obiektu.

Minimalna ingerencja w masę betonową 
Po rozpoczęciu korozji w powłoce cynkowej 
proces przechodzi w fazę propagacji. 
Powstające produkty korozji cynku mają postać 
drobnego proszku o objętości zaledwie 1,3 raza 
większej od objętości skorodowanego cynku 
(objętość produktów korozji stali czarnej jest do 
7 razy większa od objętości skorodowanej stali). 

Produkty korozji cynku są poza tym 
rozpuszczalne w zasadowej wodzie występującej 
w porach betonu i rozchodzą się w głąb matrycy 
betonowej - inaczej niż produkty korozji żelaza, 
które pozostają na stali zbrojeniowej aż do 
spękania betonu. Zapobiega to narastaniu 

wewnętrznych naprężeń powodującemu 
spękania i odpryski. 
Oprócz tego powstawanie mikroskopijnej 
wielkości produktów korozji w matrycy 
betonowej zmniejsza jej przepuszczalność, 
gdyż wypełniają one pory i pustki, spowalniając 
napływ agresywnych związków z powierzchni 
betonu do stali zbrojeniowej. W wyniku tego 
procesu znacząco wydłuża się faza propagacji 
korozji, odsuwając moment pojawienia się 
pierwszych spękań betonu.

Ochrona katodowa
Szereg napięciowy metali to lista metali i 
stopów w kolejności malejącego potencjału 
standardowego w poszczególnych 
środowiskach. Na schemacie po prawej widzimy 
szereg metali w kolejności malejącej aktywności 
w słonej wodzie (elektrolicie). Metale są 
ustawione w kolejności malejącego potencjału 
elektrycznego - metale wyżej w szeregu mogą 
zapewniać ochronę katodową (zwaną także 
protektorową) metalom poniżej. 

Cynk ma większy potencjał elektrochemiczny 
od stali (jest „bardziej anodowy”), więc powłoka 
cynkowa będzie działała jak zabezpieczenie 
katodowe nieosłoniętej stali. W przypadku 
połączenia cynku i stali w obecności 
elektrolitu cynk jest powoli tracony i chroni 
to stal. To tracenie cynku może działać jak 
zabezpieczenie stali w przypadku miejscowego 
przerwania ciągłości powłoki w wyniku jej 
przetarcia podczas prac przeładunkowych lub 
budowlanych.

Miejsce cynku w szeregu napięciowym

Cynk chroni stal
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Siła wiązania

Wyniki badania przyczepności stali niepowlekanej do 
betonu w porównaniu z ocynkowaną stalą zbrojeniową 
(Źródło: University of California)

Charakterystyka korozji niepowlekanej stali zbrojeniowej
w porównaniu ze stalą ocynkowaną

Zmodyfikowany schemat poniżej przedstawia 
parametry eksploatacyjne ocynkowanej stali 
zbrojeniowej w betonie w porównaniu ze stalą 
niepowlekaną. 

Wyższy próg stężenia chlorków dla stali 
zbrojeniowej ocynkowanej i jej odporność 
na skutki karbonatyzacji opóźniają moment 
rozpoczęcia procesu korozji zbrojenia 
(przesunięcie z punktu x do punktu y).  Bariera 
ochronna zapewniana przez cynk w połączeniu z 
minimalną ingerencją produktów korozji cynku w 
masę betonową wydłużają fazę propagacji tego 
procesu. Poszczególne etapy procesu korozji są 
opisane poniżej. 

A. Faza inicjacji procesu – okres, w którym 
beton jest stopniowo wystawiany na działanie 
substancji powodujących korozję (chlorki 
/ karbonatyzacja), gdy niepowlekana stal 
zbrojeniowa pozostaje pasywna (do punktu x).
Czas do rozpoczęcia korozji może być określany 
z użyciem deterministycznych modeli dyfuzji 
chlorków (jest to wymagane tylko dla stali 
zbrojeniowej niepowlekanej) zgodnie z drugim 
prawem Ficka.

B. Faza propagacji – niszczenie warstwy 
pasywnej na niepowlekanej stali zbrojeniowej 
i korozja stali zbrojeniowej do dopuszczalnego 
stopnia degradacji betonu. Na koniec tego 
okresu beton zaczyna pękać i odpryskiwać.

C. Trwałość użytkowa warstwy pasywnej na 
ocynkowanej stali zbrojeniowej. Faza inicjacji 
korozji jest odsuwana w czasie dzięki większej 
tolerancji na agresję chlorkową i całkowite 
uniknięcie depasywacji stali w wyniku 
karbonatyzacji betonu.

D. Okres ochrony ocynkowanej stali zbrojeniowej 
przed korozją, gdyż chlorki reagują tylko z 
niewielką częścią warstwy czystego cynku na 
powierzchni stali, a produkty korozji dyfundują i 
nie pozostają na stali zbrojeniowej.

E. Okres dodatkowej ochrony, podczas którego 
korozja powoduje rozpuszczanie warstwy stopu 
Fe z Zn.

F. Na tym etapie całość powłoki cynkowej 
jest już utracona, a szybkość korozji stali 
zbrojeniowej jest taka sama, jak dla fazy B stali 
niepowlekanej. Tym niemniej warstwa cynku 
spełniła już swoje zadanie, jakim było znaczące 
odsunięcie w czasie rozpoczęcia procesu 
pękania betonu.

Schematyczny model korozji ocynkowanej 
stali zbrojeniowej w betonie, Tuutti 1982

Istnieją liczne dowody na to, że ocynkowana 
stal zbrojeniowa ma przyczepność do betonu 
większą od stali niepowlekanej. 

Przyczepność stali do betonu jest ściśle 
powiązana z tworzeniem się warstwy 
pasywnej z hydroksycynkanu wapnia i choć w 
przyspieszonych testach korozyjnych wykazano, 
że przyczepność ocynkowanej stali zbrojeniowej 
do betonu jest niższa od przyczepności zbrojeń 
ze stali czarnej, to efekt ten utrzymuje się tylko 
przez pierwszy tydzień lub dwa i jest zależny 
od początkowej reakcji cynku na wysoce 
alkaliczne środowisko. Po 28 dniach, gdy beton 
zwiąże i osiągnie standardową wytrzymałość 
na ściskanie, przyczepność ocynkowanej 
stali zbrojeniowej do betonu przekracza 
przyczepność zbrojenia ze stali niepowlekanej. 
Dzieje się tak z powody wytrącania na styku 
cynku z betonem powłoki z hydroksycynkanu 
wapnia.
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Konstrukcja pełna zalet
Powłoka cynkowa nanoszona ogniowo na stal 
zbrojeniową zapewnia znaczący wzrost trwałości 
konstrukcji z betonu zbrojonego. Tworzenie się 
warstwy pasywnej z hydroksycynkanu wapnia na 
powierzchni cynkowanej stali znacznie zwiększa 
krytyczną wartość progową stężenia chlorków, 
a więc znacząco odsuwa w czasie moment 
rozpoczęcia procesu korozji stali zbrojeniowej. 
To opóźnienie można wyliczać z użyciem 
konwencjonalnych modeli deterministycznych 
dyfuzji chlorków opracowanych na podstawie 
drugiego prawa Ficka. 

Czas do rozpoczęcia korozji jest dodatkowo 
wydłużany dzięki temu, że stal cynkowana jest 
niewrażliwa na karbonatyzację betonu. W razie 
depasywacji ocynkowanej stali zbrojeniowej 
produkty korozji cynku zajmują dużo mniej 
miejsca, niż produkty korozji żelaza powstające 
na niepowlekanej stali zbrojeniowej, ingerują 
więc minimalnie w masę betonowa. Zapobiega 
to narastaniu wewnętrznych naprężeń 
powodującemu spękania i odpryski. 

Powstawanie mikroskopijnej wielkości 
produktów korozji w matrycy betonowej 
zmniejsza jej przepuszczalność, gdyż wypełniają 
one pory i pustki, spowalniając napływ 
agresywnych związków z powierzchni betonu 
do stali zbrojeniowej. W wyniku tego procesu 
znacząco wydłuża się faza propagacji korozji, 
odsuwając moment pojawienia się pierwszych 
spękań betonu.

Betonowe belki nośne z ogniowo cynkowanym zbrojeniem 
utrzymujące balkony pięknej kamienicy mieszkaniowej 
w Genui. Ogniowo cynkowane zbrojenie zostało uznane 
za najlepsze i najtrwalsze zabezpieczenie legarów 
balkonowych, zwłaszcza przed smogiem, deszczem, 
mrozem i wilgocią. (Zdjęcia dzięki uprzejmości Prefabbricati 
Torti di Pietro e Lino Torti snc)

Specyfikacja powłoki cynkowej stali zbrojeniowej

Specyfikacja ocynkowanej stali zbrojeniowej 
jest podana w normie EN 10348-2:2019 (Stal do 
zbrojenia betonu - Stal zbrojeniowa ocynkowana 
- Część 2: Wyroby ze stali zbrojeniowej 
ocynkowanej).
Norma EN 10348-2 określa wymogi dla 
wyrobów ze stali zbrojeniowej ocynkowanej 
produkowanych z prętów spełniających wymogi 
normy EN 10080. 

Wymogi dotyczące cynkowania prętów są 
zgodne z międzynarodową norma cynkowania 
zanurzeniowego EN ISO 1461, za wyjątkiem 
wymogów dla grubości powłoki wyrobów 
stalowych zbrojeniowych, których specyfikacje 
zostały opracowane jak to opisano poniżej.

Norma EN 10348-2 przewiduje także wymagane 
zachowanie geometrii prętów (wysokość 
żebrowania lub wrębienia) po cynkowaniu. 
W celu uniknięcia potencjalnego wpływu na 
właściwości mechaniczne, norma określa 
minimalne średnice gięcia dla prętów giętych 
przed cynkowaniem.

Średnica pręta (mm) Masa powłoki (g/m²) Grubość powłoki (µm)

> 6 610 85

≤ 6 505 70

Grubości powłoki wymagane normą EN 10348-2:2019

Nanoszona ogniowo powłoka cynkowa zapewnia 
znaczący wzrost trwałości konstrukcji betonowych 
zbrojonych stalą.
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Całkowity koszt stosowania w konstrukcjach 
betonowych zbrojeń ze stali ocynkowanej w 
dużej mierze zależy od udziału stali ocynkowanej 
w całości stali zastosowanej w konstrukcji. 
Rzadko, na przykład, konieczne jest stosowanie 
stali ocynkowanej w rdzeniach konstrukcyjnych 
lub elementach wewnętrznych wysokościowców 
oraz w głęboko położonych częściach dużych 
przyczółków czy fundamentów. W takich 
sytuacjach konieczne może być zastosowanie 
stali zbrojeniowej cynkowanej w nieosłoniętych 
elementach powierzchniowych lub gdy 
fundamenty mogą być narażone na działanie 
wód gruntowych o zmiennym poziomie lub 
chemicznie agresywnych.

W budownictwie zakłada się, że koszt 
cynkowania zwiększa całkowity koszt wylanego 
betonu o około 6-10% w zależności od rozmiaru 
i typu zastosowanej stali zbrojeniowej, ceny 
cynkowania oraz ilości stali na metr sześcienny 
betonu. Średnio koszt zbrojenia nie stanowi 
więcej niż 25% całkowitego kosztu wylanego 
betonu. Mając na uwadze to, że rama 
konstrukcyjna i elewacja budynku zwykle 
odpowiadają za około 25-30% całkowitych 
kosztów budynku, dodatkowy koszt cynkowania 
spada do 1,5-3,0% całkowitego kosztu obiektu. 

Ta zwyżka maleje do zaledwie 0,5-1,0%, jeżeli 
zastosowanie stali ocynkowanej zostanie 
ograniczone tylko do paneli elewacyjnych. 
Jednak, patrząc na całkowity koszt projektu lub 
cenę sprzedaży danego obiektu, dodatkowy 
koszt cynkowania stanowi bardzo małą jego 
część - nierzadko zaledwie 0,1-0,2%.

W 2017 r. profesor Richard Weyers z Virginia 
Tech University dokonał analizy dyfuzji chlorków 
w betonowych nawierzchniach i wpływu tego 
procesu na trwałość użytkową konstrukcji w 
stanie Virginia (USA) dla zbrojeń stalowych 
z powłoką epoksydową, zbrojeń stalowych 
cynkowanych zanurzeniowo i zbrojeń ze stali 
nierdzewnej 316LN. Całkowite koszty bieżące i 
koszty obiektu w całym okresie jego eksploatacji 
pokazują, że ocynkowana stal zbrojeniowa jest 
najbardziej ekonomicznym zabezpieczeniem 
zbrojonych nawierzchni mostów o 100-letniej 
żywotności. Po uwzględnieniu konsekwencji 
i kosztów uszkodzeń betonowych budynków 
zbrojonych koszt dodatkowy, jakim jest 
cynkowanie zbrojeń, okazuje się niezwykle 
opłacalną inwestycją w niezawodne i 
długoterminowe zabezpieczenie obiektu przed 
korozją.

Gięcie, spawanie, naprawy, obróbka, transport i składowanie

Wytycznie i wymogi dotyczące gięcia, spawania, 
napraw i innych aspektów dotyczących obróbki 
są podane w normie EN 10348-2:2019.

Ze względu na zwiększoną trwałość powłoki 
cynkowej przy obchodzeniu się ze zbrojeniową 
stalą cynkowaną nie są wymagane żadne 
specjalne środki ostrożności, a wytyczne 
dotyczące jej transportu są następujące: 

• dopuszczalne jest stosowanie łańcuchów, 
pasów i lin stalowych do podnoszenia; 
• wiązki prętów powinny być podnoszone z 
mocowaniem wielopunktowym; 
• zalecane jest stosowanie zawiesi 
rozporowych zapobiegających 
niepotrzebnemu tarciu prętów o siebie w 
dłuższych wiązkach; 
• nie ma żadnych specjalnych wymogów 
dotyczących składowania, jednak zalecane 
jest, by pręty i siatki były składowane w 
sposób umożliwiający odpływ wody i przepływ 
powietrza, by uniknąć przedwczesnego 
powstawania plam od składowania w mokrych 
warunkach; 
• powłoka nie jest wrażliwa na działanie 
ultrafioletu, więc zbrojenie może być 
składowane w dowolnym miejscu placu 
budowy.

Koszty stali zbrojeniowej ocynkowanej

W projekcie mieszkaniowym 
„Zac Seguin”, zbudowanym 
na zachodzie Paryża, do 
budowy prefabrykowanych 
balkonów z białego betonu 
ze zintegrowanymi donicami 
zastosowano wzmocnienia 
ocynkowane. To rozwiązanie 
zostało wybrane, aby z 
czasem zachować czysty 
wygląd prefabrykowanych 
elementów z białego 
betonu i chronić je 
przed plamami rdzy. 
Zastosowanie wzmocnień 
ocynkowanych umożliwiło 
również zmniejszenie otuliny 
betonowej tych elementów 
i uzyskanie bardziej 
subtelnego projektu (zdjęcia 
dzięki uprzejmości Aldric 
Beckmann Architectes 
/ Françoise N’Thépé 
Architecture & Design.Paryż)
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Instalacja i pokrycie

Dzięki znakomitej odporności na ścieranie 
stali zbrojeniowej ocynkowanej nie ma 
żadnych specjalnych wymogów dotyczących 
jej instalacji. To, w połączeniu z lepszą 
przyczepnością cynkowanej stali zbrojeniowej 
do betonu, oznacza, że nie ma potrzeby 
montażu dodatkowej stali (niektóre powłoki 
zabezpieczające wymagają zachodzenia 
sekcji zbrojenia, a to może zwiększać zużycie 
o 20-50% w porównaniu z niepowlekaną stalą 
zbrojeniową). 

Podobnie do czarnej stali zbrojeniowej, nie 
ma specjalnych wymogów pogodowych do 
instalacji zbrojeń, a ze względu na powlekaną 
powierzchnię praca z ocynkowaną stalą 
zbrojeniową jest dużo czystsza. Poza tym 
powłoka jest ze stalą związana metalurgicznie, 
więc podczas instalacji uszkodzenia są 
minimalne.

Łączenie ogniowo
cynkowanej i niepowlekanej 
stali zbrojeniowej

W betonie reakcje wywołujące korozję 
pomiędzy stalą niepowlekaną i ocynkowaną nie 
powinny zachodzić tak długo, jak oba rodzaje 
zbrojenia pozostają pasywne. By mieć co do 
tego pewność, otulina betonowa niepowlekanej 
stali zbrojeniowej i jej połączeń powinna być 
przynajmniej tak gruba, jak dla zbrojenia 
wyłącznie ze stali niepowlekanej w takich 
samych warunkach.

W przypadku stosowania stali zbrojeniowej 
cynkowanej ogniowo najlepszą praktyką jest, 
by wszelkie elementy stalowe stykające się ze 
zbrojeniem, w tym drut wiązałkowy, wkładki i 
dystanse, także były cynkowane, wykonane 
z niemetali lub powlekane tworzywem 
sztucznym. Jeżeli ogniowo cynkowana stal 
zbrojeniowa będzie się stykać ze zbrojeniem 
ze stali czarnej w miejscu sprzyjającym korozji, 
to stal powlekana będzie tracona, chroniąc 
stal niepowlekaną, co spowoduje skrócenie 
żywotności powłoki wokół miejsca styku. 

Jeżeli nie da się uniknąć styczności stali 
zbrojeniowej niepowlekanej z powlekaną, 
to można użyć taśmy polietylenowej lub 
dielektrycznej do elektrycznego odizolowania 
tych dwóch rodzajów zbrojenia. Do montażu 
i instalacji stalowych zbrojeń ocynkowanych 
należy używać galwanizowanego drutu 
wiązałkowego lub opasek plastikowych. Także 
dystanse powinny być ze stali ocynkowanej 
lub innego chemicznie obojętnego materiału 
- np. jakiegoś surowca murarskiego. Jeśli są 
stosowane połączenia mechaniczne, to powinny 
być one także ocynkowane.

43 pary betonowych filarów mostu Mario Cuomo zostały wzmocnione klatkami z ocynkowanej stali zbrojeniowej.
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Powodów, dla których warto stosować cynkowaną ogniowo stal 
zbrojeniową

1 Ocynkowana stal zbrojeniowa pasywuje się 
w mokrym betonie poprzez wytworzenie 

ściśle przylegającej warstwy hydroksycynkanu 
wapnia. Proces ten zwiększa przyczepność 
ocynkowanej stali zbrojeniowej do betonu.

2 Ocynkowana stal zbrojeniowa 
pozostaje stabilna w szerszym zakresie 

pH i zupełnie nie ma na nią wpływu 
karbonatyzacja betonu. 

3 Ocynkowana stal zbrojeniowa ma 
próg odporności na agresję chlorkową 

przynajmniej 2-2,5 raza wyższy od stali 
niepowlekanej - ponad dwukrotnie wydłuża 
to czas do depasywacji stali cynkowanej 
i rozpoczęcia procesu jej korozji. Zwykle 
zbrojenie ze stali ocynkowanej zwiększa 
okres trwałości użytkowej konstrukcji 
od 4 do 5 razy w porównaniu ze stalą 
niepowlekaną. 

4 Czas do rozpoczęcia 
korozji ocynkowanej 

stali zbrojeniowej w 
betonie może być 
modelowany z użyciem 
konwencjonalnych 
przemysłowych modeli 
dyfuzji chlorków zgodnie z 
drugim prawem Ficka. 

5 Pasywność zbrojeń ze stali ocynkowanej w betonie 
sprawia, że może być ona stosowana w środowiskach 

chemicznie agresywnych i idealnie nadaje się na fasady, 
łączone prefabrykowane panele i elementy powierzchniowe 
- wszędzie tam, gdzie może występować karbonatyzacja 
lub agresja chlorkowa. 

6 W przypadkach występowania karbonatyzacji stal ocynkowana 
umożliwia stosowanie otuliny betonowej cieńszej niż dla stali 

czarnej przy zachowaniu takiej samej trwałości konstrukcji. Nie ma żadnych 
specjalnych wymogów dotyczących projektowania konstrukcji betonowych 
ze zbrojeniem ze stali ocynkowanej. Nie jest także wymagane zachodzenie 
na siebie zbrojeń ani stosowanie dodatkowych elementów zbrojeniowych. 

7  W przypadku zdepasywowania 
ocynkowanej stali zbrojeniowej 

cynk będzie korodował wolniej 
od żelaza, a więc warstwa cynku 
stanowi zabezpieczenie przed 
korozją żelaza. Inaczej niż w 
przypadku żelaza, produkty korozji 
cynku rozchodzą się po masie 
betonowej i, zmniejszając jej 
porowatość, spowalniają dopływ 
chlorków. Względnie mniejsza 
objętość produktów korozji cynku 
w porównaniu z produktami 
korozji żelaza zmniejsza ciśnienie 
ekspansywne powodowane 
przez korozję i ogranicza 
wielkość ewentualnych spękań. 

8 Zbrojenie ze stali ocynkowanej 
to skuteczny sposób na 

zapewnienie trwałości konstrukcji 
betonowej przy kosztach 
kapitałowych znacznie niższych 
niż w przypadku zastosowania 
nierdzewnej stali zbrojeniowej. 

9 Zastosowanie ocynkowanej stali zbrojeniowej nie 
pociąga za sobą powtarzalnych kosztów testów 

i konserwacji wymaganych przez ochronę katodową. 

10 Inaczej niż w przypadku powłok epoksydowych, powłoki 
cynkowe stali zbrojeniowej zapewniają barierę ochronną, 

wyższą przyczepność zbrojenia do betonu i znakomitą 
warstwę pasywną. Co więcej, w przypadku odsłonięcia stali 
warstwa cynku działa jak anoda protektorowa. Mają znakomitą 
odporność na ścieranie, są niewrażliwa ma promieniowanie 
ultrafioletowe i nie ma dla nich wymogów specjalnych 
dotyczących ich składowania, transportu, obchodzenia się z 
nimi czy mocowania.

11 Proces cynkowania 
praktycznie nie wpływa 

na mechaniczne właściwości 
stali zbrojeniowej - wszystkie 
dostępne klasy stali mogą być 
skutecznie cynkowane. 

12 Cynkowanie to rozwiązanie środowiskowo zrównoważone. Stal ocynkowana ma środowiskową 
deklarację produktu (EPD), więc po okresie eksploatacji obiektu resztki warstwy cynku mogą być 

utylizowane wraz ze stalą. Niewielki wpływ procesu cynkowania na środowisko jest kompensowany 
przez ogromne ograniczenie ilości emisji CO2 dzięki zwiększonej trwałości konstrukcji betonowej 
zbrojonej stalą ocynkowaną.

Jodełkowe panele powierzchniowe gmachu opery 
w Sydney zostały wykonane ze zbrojeniem ze stali 
ocynkowanej.
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