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Dokument Rekomendacji Technicznej IBDiM Nr RT/2012-02-0124 został wydany dobrowolnie dla wyrobu 
nieobjętego mandatem udzielonym przez Komisje Europejską,  zawiera stron 14 w tym załącznik 
 
 
 

 

 

 

 

Warszawa, 28 grudnia 2012 r. 

REKOMENDCJA TECHNICZNA IBDiM 

 Nr RT/2012-02-0124 

Po przeprowadzeniu postępowania rekomendacyjnego, którego wnioskodawcą jest producent 
wyrobu o nazwie: 

TOP BUILDING Sp. z o.o. 

z siedzibą:                                   ul. Karczunkowska 56 
02-871, Warszawa 

 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów  

stwierdza pozytywną  ocenę  techniczną  i  przydatność wyrobu: 
 

Systemy do ochrony katodowej konstrukcji stalowych i żelbetowych   

o nazwie handlowej: Protektory cynkowe do zabezpieczania stali zbrojeniowej                                             
                                    w betonie metodą katodową TopZinc R i TopZinc R+ 
 

do stosowania w budownictwie - w inżynierii komunikacyjnej, w pełnym zakresie 
stosowania i przeznaczenia, przy spełnieniu warunków podanych w niniejszej 

Rekomendacji Technicznej IBDiM. 
 

 
 
 

                  
 
 
 
 
 

 
 
Data wydania Rekomendacji Technicznej: 28 grudnia 2012 r. 
Data utraty ważności Rekomendacji Technicznej:  28 grudnia 2017 r. 
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1  CHARAKTER REKOMENDACJI TECHNICZNEJ 

Rekomendacja techniczna Nr RT/2012-02-0124 jest dokumentem wydanym dobrowolnie, 
rekomendującym wyrób Systemy do ochrony katodowej konstrukcji stalowych i żelbetowych, 
nieobjęty mandatem udzielonym przez Komisję Europejską, do stosowania w inżynierii 
komunikacyjnej w zakresie określonym w punkcie 3.2 niniejszych ustaleń.   
 

2  NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA  
    WYROBU 
 
2.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów określił następującą nazwę techniczną: 

Systemy do ochrony katodowej konstrukcji stalowych i żelbetowych 

i nazwę handlową: 

Protektory cynkowe do zabezpieczania stali zbrojeniowej w betonie metodą katodową  
TopZinc R i TopZinc R+ 

 

wyrobu zwanego dalej: "protektorami cynkowymi TopZinc R i TopZinc R+" 
 

2.2 Określenie i adres Wnioskodawcy 

Wnioskodawcą jest producent o nazwie: TOP BUILDING SP. z o.o. z siedzibą:                                    
ul. Karczunkowska 56, 02-871 Warszawa 
 

2.3 Miejsce produkcji wyrobu 

Wyrób jest produkowany w: TOP BUILDING SP. z o.o. z siedzibą: ul. Karczunkowska 56,           
02-871 Warszawa 
 

2.4 Identyfikacja techniczna wyrobu 

TopZinc R – Specjalnie skonstruowany rdzeń cynkowy otoczony wysoko-alkaliczną zaprawą 
mineralną, służący do bezpośredniego montażu do prętów zbrojeniowych. Powierzchnia oraz skład 
rdzenia zostały dobrane tak, aby jak najbardziej zoptymalizować proces ochrony antykorozyjnej 
prętów zbrojeniowych. 

TopZinc R+ - Specjalnie skonstruowany rdzeń cynkowy otoczony wysoko-alkaliczną zaprawą 
mineralną, służący do pośredniego montażu do prętów zbrojeniowych. Powierzchnia oraz skład 
rdzenia zostały dobrane tak, aby jak najbardziej zoptymalizować proces ochrony antykorozyjnej 
prętów zbrojeniowych. 

Oba rodzaje wyrobów występują w 3 odmianach: 70, 140 i 210 różniących się masą rdzenia 
cynkowego, która wynosi odpowiednio: 70 g, 140 g i 210 g. Szczegółowe rysunki techniczne 
wszystkich dostępnych odmian zawarto w załączniku. 
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3  PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WYROBU  
 
3.1 Przeznaczenie 

Protektory cynkowe TopZinc R i TopZinc R+ przeznaczone są do ochrony katodowej stali 
zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych. Są one elementami składowymi systemu ochrony 
katodowej, który powinien być zaprojektowany przez specjalistów z zakresu ochrony katodowej 
żelbetu i spełniać wymagania normy PN-EN 12696:2002. 

Należy podkreślić, że niewłaściwe zastosowanie metody ochrony katodowej może wywołać efekt 
przeciwny do zamierzonego, czyli wzrost szybkości korozji stali zbrojeniowej. 

Zastosowanie protektorów cynkowych TopZinc R lub TopZinc R+pozwala na uruchomienie 
ochrony antykorozyjnej zbrojenia: 

 z możliwością zaplanowania czasu jej trwania, 
 w różnych środowiskach od X0 do XA3, 
 natychmiast po podłączeniu protektora, 
 ze zwiększeniem alkaliczności w strefie podłączenia, 
 bez dodatkowego zasilania. 

 

3.2 Zakres stosowania 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdza przydatność wyrobu o nazwie: Systemy do ochrony 
katodowej konstrukcji stalowych i żelbetowych do stosowania w inżynierii komunikacyjnej w 
zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w punkcie 3.1 w zakresie: 
 

-     drogowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń, o konstrukcji betonowej, żelbetowej,   
      strunobetonowej, kablobetonowej, stalowej zespolonej, w rozumieniu i zgodnie z warunkami  
      określonymi w rozporządzeniu 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. Nr 63, poz. 735 ze zm.), 
 

-     kolejowych obiektów inżynieryjnych bez ograniczeń, o konstrukcji betonowej, żelbetowej,   
      strunobetonowej, kablobetonowej, stalowej zespolonej, w rozumieniu i zgodnie z warunkami  
      określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września  
      1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich  
      usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987), 
 

-      obiektów budowlanych kolei miejskiej „metra” bez ograniczeń, w rozumieniu i zgodnie z    
      warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r., w     
      sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich  
      usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859), 
 

-     lotnisk cywilnych bez ograniczeń, o konstrukcji betonowej, żelbetowej, strunobetonowej,   
      kablobetonowej, stalowej zespolonej w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w   
      rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w  
      sprawie warunków techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 ze   
      zm.). 
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3.3 Warunki stosowania 

Podczas montażu powinny panować następujące warunki klimatyczne: 

 temperatura powietrza od -20oC do +40oC, 

 wilgotność względna od 0 do 80%. 

Nie należy prowadzić prac w czasie opadów deszczu lub śniegu. 

Warunkiem zastosowania protektorów cynkowych TopZinc R i TopZinc R+ jest odpowiednie 
przygotowanie stali zbrojeniowej, do której będą montowane protektory cynkowe. Pręty 
zbrojeniowe nie mogą posiadać śladów rdzy i nalotu korozyjnego w miejscu montażu protektorów. 
Zaleca się oczyszczenie prętów, w miejscu montażu protektorów, do stopnia Sa2 wg PN-EN ISO 
8501-2008. 

Protektory cynkowe TopZinc R łączy się z prętami zbrojeniowymi poprzez przywiązanie za 
pomocą wyprowadzonych drutów, a protektory TopZinc R+ za pośrednictwem kostki montażowej. 

Wyrób należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, które podano w 
rekomendacji technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych właściwych dla 
poszczególnych rodzajów budowli w inżynierii komunikacyjnej. Przed zastosowaniem wyrobu w 
sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi należy uzyskać zgodę na odstępstwo od 
tych przepisów w trybie określonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). 

4 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I TECHNICZNE WYROBU 
Właściwości użytkowe i techniczne wyrobu Protektory cynkowe do zabezpieczania stali zbrojeniowej 
w betonie metodą katodową TopZInc R i TopZinc R+ warunkujące jego zastosowanie w 
budownictwie - w inżynierii komunikacyjnej zestawiono w tablicy. 
 

Tablica  
Wymagania dla TopZinc R  

lub 
 TopZinc R+ 

Lp. Właściwości Jednostki 

70 140 210 

Metody badań wg 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 

Masa rdzenia 
cynkowego g 68-80 138-150 138-150 

 
Ważenie 

2 
 

Wymiary protektora 
mm 

Zgodnie z rysunkami Z-1, Z-2, Z-3, 
Z-4, Z-5, Z-6. Dopuszczalna 

tolerancja ± 2mm 
Za pomocą suwmiarki 

3 Analiza składu 
chemicznego rdzenia % Zn ≥99,995 ICP-MS1 lub inna 

4 Gęstość nasypowa 
zaprawy g/cm3 1,44-1,30 PN-EN 1097-3 
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1 2 3 4 5 6 7 
5 
 

Wytrzymałość na 
ściskanie zaprawy po  
28 dniach 

MPa ≥60 

 
PN-EN ISO 604 

6 
 

Wytrzymałość na 
zginanie po  28 dniach MPa ≥4,5 

 
PN-EN ISO 178 

7 
 

Dynamiczny moduł 
sprężystości po 28 
dniach 

GPa 24-30 

 
PN-EN 13412 

8 
 

Skurcz po 28 dniach 
mm/m <1 

 
PN-EN 12617-4 

1- Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ang. Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectroscopy) 

 
5 BADANIA WYROBU 
 

5.1 Wstępne badanie typu 
Wstępne badanie typu dokonywane przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu potwierdza 
wymagane właściwości użytkowe i techniczne. 
Wstępne badanie typu obejmuje wszystkie badania wymienione w tablicy dotyczące wymagania 
podstawowego bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania. 

Wstępne badanie typu należy wykonać ponownie w szczególności w sytuacji, gdy można poddać 
w wątpliwość wyniki uprzednio wykonanych badań, gdy dokonano zmian konstrukcyjnych 
wyrobów, zmiany surowców lub elementów składowych, istotnych zmian w technologii lub 
warunków wytwarzania (np.: wymiana linii technologicznej, przeniesienie zakładu produkcyjnego, 
itp.). 
 

5.2 Zakładowa kontrola produkcji.  

wyrób, objęty niniejszą Rekomendacją Techniczną, powinien być produkowany zgodnie z 
systemem zakładowej kontroli produkcji. 

Producent powinien ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać system zakładowej 
kontroli produkcji w celu zapewnienia, że wyrób wprowadzany do obrotu jest zgodny z 
wymaganiami niniejszej Rekomendacji Technicznej i deklarowanymi wartościami. System 
zakładowej kontroli produkcji powinien obejmować: 

a) procedury, instrukcje oraz specyfikacje techniczne i normy,  
b) opis techniczny wyrobu, 
c) regularne kontrole i badania surowców i materiałów, 
d) regularne kontrole i badania gotowego wyrobu, 
e) ocenę jakości gotowego wyrobu na podstawie wyników kontroli i badań.  

Regularna kontrola i badania surowców i materiałów oraz gotowego wyrobu powinny być 
dokumentowane poprzez zapisy w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Producent 
powinien prowadzić wykaz tej dokumentacji w tym stosowanych formularzy i prowadzonych 
zapisów. Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji powinna być aktualizowana w wypadku  
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wystąpienia zmian w wyrobie, procesie produkcji lub w systemie zakładowej kontroli produkcji. W 
procedurach lub w instrukcjach  powinien zostać udokumentowany sposób: 

a)  nadzoru nad dokumentami i zapisami 
b) kontroli i potwierdzania zgodności surowców i materiałów z ustalonymi wymaganiami, 
c) nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz prowadzenia kontroli i badań w trakcie wytwarzania i 
gotowego wyrobu, 
d) nadzoru nad urządzeniami i maszynami produkcyjnymi, wyposażeniem do kontroli i badań 
wyrobu z zachowaniem spójności pomiarowej, 
e) prowadzenia oceny zgodności wyrobu z wymaganiami niniejszej Rekomendacji Technicznej,  
f) postępowania z wyrobem niezgodnym, 
g) postępowania ze zgłoszonymi reklamacjami dotyczącymi jakości gotowego wyrobu lub 
surowców i materiałów, 
h) prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych 
i) przeprowadzania audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania,  
j) szkolenia personelu. 
System zarządzania jakością stosowany wg wymagań PN-EN ISO 9001 może być uznany za 
system zakładowej kontroli produkcji, jeżeli są również spełnione wymagania niniejszej 
Rekomendacji Technicznej.  
 

5.3 Badania gotowych wyrobów 

5.3.1 Program badań 

Program badań gotowych wyrobów obejmuje badania bieżące 

5.3.2  Badania bieżące 

Badania bieżące gotowych wyrobów obejmują: 

a) oznaczanie masy rdzenia cynkowego wg tablicy, lp. 1, 

b) wymiary protektora wg tablicy, lp. 2, 
c) analiza składu chemicznego rdzenia wg tablicy, lp. 3, 
5.4  Pobieranie próbek do badań 

Próbki do badań bieżących należy pobierać zgodnie z  ustaleniami normy PN-EN 12060:2002  

5.5 Częstotliwość badań 

Badania bieżące 

- oznaczanie masy rdzenia powinno być wykonywane dla każdego jednostkowego wyrobu, 

- wymiary protektora powinny być oznaczane dla każdego jednostkowego wyrobu, 

- analiza składu chemicznego rdzenia powinna być wykonywana raz na 1000 sztuk. 

5.6  Metody badań 

Badania powinny być wykonywane według metod wyszczególnionych w rozdziale 4. 
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5.7  Ocena wyników badań 

Wprowadzony do obrotu wyrób należy uznać za zgodny z wymaganiami niniejszej Rekomendacji 
Technicznej IBDiM jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 

6 WYTYCZNE DOTYCZĄCE TECHNOLOGII WYTWARZANIA, PAKOWANIA, 
TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB 
ZNAKOWANIA WYROBU 

 
6.1 Wytyczne dotyczące technologii wytwarzania 
 
Produkcja wyrobów powinna być zgodna z wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
 
6.2 Wytyczne dotyczące pakowania, transportu i składowania 
 
Wyroby powinny być magazynowane lub przechowywane w miejscach i w warunkach, w których 
nie będą narażone na uszkodzenia oraz działanie czynników atmosferycznych. 
 
6.3 Szczegółowy sposób znakowania wyrobu 
 
Do wyrobu producent jest obowiązany dołączyć informację w języku polskim zawierającą:  
a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób; 
b) identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę gatunek i klasę 

według specyfikacji technicznej;  
c) numer i rok wydania niniejszej Rekomendacji Technicznej IBDiM, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu; 
d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;  
e) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 

Informację należy dołączyć do wyrobu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez 
stosującego ten wyrób. 
  
7 WYKAZ DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W POSTĘPOWANIU 

REKOMENDACYJNYM, W TYM WYKAZ RAPORTÓW Z BADAŃ WYROBU  
7.1 W postępowaniu rekomendacyjnym wykorzystano Polskie Normy i inne: 

a) PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości 

b) PN-EN 12060:2002 Cynk i stopy cynku -- Metoda pobierania próbek -- Wymagania 

c) PN-EN 12617-4:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- 
Metody badań -- Część 4: Oznaczanie skurczu i wydłużenia 

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

e) PN-EN 13412:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody 
badań -- Oznaczanie modułu sprężystości przy ściskaniu 

f) PN-EN ISO 178:2011 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy zginaniu 

g) PN-EN ISO 604:2006 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy ściskaniu 
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h) PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1 Stopnie 
skorodowania  i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

i) PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością -- Wymagania 

j) PN-EN ISO 9001:2009/AC:2009 Systemy zarządzania jakością -- Wymagania 

7.2 W postępowaniu rekomendacyjnym wykorzystano raporty z badań wyrobu 

a) Raport z badań ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych przy użyciu protektorów 
cynkowych TopZinc R i TopZinc R plus, opracowany przez: dr. inż. Marka Siwca i mgr. 
inż. Tomasza Nicera, Warszawa, wrzesień 2012 r. 

b) Raport końcowy z badań: Oznaczenie w próbce anody cynkowej zawartości ołowiu, kadmu, 
miedzi, tytanu, glinu, cyny, arsenu i cynku techniką ICP MS oraz żelaza i magnezu 
techniką FAAS, opracowany przez: mgr Beatę Borkowską, Warszawa, 21.11.2012 r. 

   

8   POUCZENIE 

 

8.1   Rekomendacja techniczna nie jest dokumentem upoważniającym do oznakowania wyrobu           
        budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu. 
8.2   Niniejsza Rekomendacja Techniczna IBDiM może być uchylona z inicjatywy własnej     

 jednostki rekomendującej lub na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,   
 po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem wnioskodawcy. 

8.3   Niniejsza Rekomendacja Techniczna IBDiM nie narusza uprawnień wynikających z ustawy z   
        dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr  119, poz. 1117,    
        ze zm.). 

 
Załączniki: 1 

 
Otrzymują: 
 

1. Wnioskodawca o nazwie: TOP BUILDING SP. Z O.O. z siedzibą: ul. Karczunkowska 56, 
02-871, Warszawa                                                                                                               - 2 egz. 

2. a/a Dział Normalizacji Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 
Warszawa tel. (22) 614 56 59, (22) 811 32 31 wew. 283, fax (22) 675 41 27             - 1 egz. 
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Załącznik 

Odmiany asortymentowe protektorów cynkowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek Z-1 - TopZinc R 70 
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Rysunek Z-2 - TopZinc R 140 
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Rysunek Z-3 - TopZinc R 210 
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Rysunek Z-4 - TopZinc R+ 70 

 



  Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr RT/2012-02-0124                                  Strona 13/14 

 
 

 

 

Rysunek Z-5 - TopZinc R+ 140 
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Rysunek Z-6 - TopZinc R+ 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


