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Walka z korozją
Wpływ zjawiska korozji na rozwój cywilizacyjny 

w aspekcie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym 
jest przedmiotem licznych dyskusji w środowiskach zaj-
mujących się ochroną przed tym nieuchronnym proce-
sem niszczenia majątku i zasobów. Prowadzone w wielu 
krajach szacunki wpływu zjawisk korozyjnych na życie 
społeczeństw wyraźnie wskazują na ogrom tego oddzia-
ływania – przede wszystkim na wynik finansowy w go-
spodarce, ale także znany jest i szeroko opisany wpływ 
na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie ludzi. Już 
wiadomo, że bezpośredni koszt tego zjawiska stanowi co 
najmniej 3% dochodu narodowego brutto państw, co sta-
nowi w skali globalnej ponad 1,8 bln dolarów.

Nic więc dziwnego, że problematyka ta zaczyna sku-
piać coraz większą uwagę, niestety dzieje się to zazwyczaj 
po spektakularnych awariach i uszkodzeniach konstruk-
cji, które dotkliwie naraziły ich właścicieli na reputację 
i olbrzymie koszty.

Po serii awarii gazociągów już w 1968 roku w USA po-
wołane zostało Biuro Bezpieczeństwa Rurociągów oraz 
powstał pierwszy dokument prawny (Natural Gas Pipe-
line Safety Act, 1968). Oczywiście nowoczesne techniki 
ochrony przed korozją rurociągów (powłoki wraz z ochro-
ną katodową) znalazły w nim swoje należyte miejsce. 
Przepisy te są sukcesywnie modyfikowane (Pipeline In-
frastructure Protection to Enhance Security and Safety Act 
of 2002, Pipeline Inspection, Protection, Enforcement, and 
Safety Act of 2006) i stanowią wzór dla podobnych do-
kumentów na całym świecie. To z tego źródła pochodzą 
wymagania dotyczące badania niezawodności rurocią-
gów, certyfikacji operatorów rurociągów, obowiązkowych 
badań integralności rurociągów z wykorzystaniem tłoków 
inteligentnych czy stosowanie zastępczego procesu badań 
korozji zewnętrznej (ECDA – External Corrosion Direct 
Assessment). Podobny dokument związany z bezpieczeń-
stwem oraz przedłużeniem żywotności mostów pojawił 
się w tym roku po ujawnieniu fatalnego stanu infrastruk-
tury (The Bridge Life Extension Act of 2009).

W ostatnich latach odnotować należy kolejną fazę sta-
rań o podniesienie rangi problematyki ochrony przed ko-
rozją, tym razem z bezpośrednim zaangażowaniem spo-
łeczeństwa. W amerykańskim Kongresie zaproponowano 
akt prawny (Tax Corrosion Prevention Act of 2009), na 
podstawie którego przewidziano 50% ulgę podatkową na 
wszystkie kwalifikowane inwestycje w systemy zapobie-
gania korozji konstrukcji metalowych. Wymaga on, aby 
zabezpieczenie przeciwkorozyjne zostało zaprojektowane 
profesjonalne i posiadało certyfikat uznanej niezależnej 
jednostki certyfikującej. Dotyczy to takich technik ochro-

ny przeciwkorozyjnej, jak obróbka chemiczna, powłoki, 
ochrona katodowa i dobór materiałów. Wszystkie etapy 
profilaktyki przeciwkorozyjnej, w tym projektowanie, do-
bór materiałów i aplikacji/instalacji, uzyskają ulgę podat-
kową, pod warunkiem że inwestorzy zrealizują wdroże-
nie przez kwalifikowany personel.

Korzyści ekonomiczne wynikające z wprowadzenia 
kompleksowej strategii zapobiegania korozji od dawna 
uznawane były przez właścicieli obiektów nakazowo pod-
danych obowiązkowi stosowania ochrony przeciwkoro-
zyjnej, takich jak rurociągi i zbiorniki. Został on przyjęty 
w tych branżach przy przekonaniu, że koszty zapobiega-
nia korozji stanowią zazwyczaj jedną dziesiątą lub mniej 
kosztu wymiany konstrukcji. Zwrot nakładów w stosunku 
10:1 z inwestycji jest rzadko spotykany w działalności go-
spodarczej – odzwierciedla jednak niewątpliwe korzyści 
ekonomiczne wynikające z zastosowania nowoczesnych 
technologii przeciwkorozyjnych, takich jak ochrona kato-
dowa obiektów podziemnych.

W marcu 2007 roku powstała przy ONZ Światowa 
Organizacja Korozji (WCO – The World Corrosion Orga-
nization), która zrzesza środowiska zajmujące się pro-
blematyką korozyjną na całym świecie, zaś misją jej jest: 
„promocja edukacji i najlepszych praktyk w zabezpiecze-
niach przeciwkorozyjnych celem uzyskania socjoekono-
micznych korzyści dla społeczeństwa, zabezpieczenia 
zasobów i ochrony środowiska”.

Ochrona gazociągów przed 
korozją – nowe standardy
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Być może ta inicjatywa doprowadzi do rzeczywistego 
wzrostu zainteresowania podniesieniem poziomu gospo-
darowania majątkiem i zasobami nie tylko w skali glo-
balnej, ale także w skali państw i przedsiębiorstw. Jak 
z powyższego wynika, walka o uznanie zabezpieczeń 
przeciwkorozyjnych jako działalności priorytetowej – 
trwa. Jednym z jej celów jest upowszechnienie i ujedno-
licenie norm oraz wymagań technicznych ochrony prze-
ciwkorozyjnej na całym świecie.

Powłoki izolacyjne –  
podstawa ochrony przeciwkorozyjnej

Ochrona za pomocą powłok polega na naniesieniu na 
chronioną powierzchnię warstwy ochronnej oddziela-
jącej ją od środowiska korozyjnego. Całokształt zagad-
nień związanych z nakładaniem powłok organicznych 
i technologią malowania zawarty jest w obszernej wie-
loarkuszowej normie PN–EN ISO 12944: Farby i lakiery. 
Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich.

Każdy stalowy obiekt podziemny powinien być zabez-
pieczony przeciwkorozyjnym pokryciem ochronnym. 
Rurociągów czy zbiorników nieizolowanych obecnie nie 
układa się w ziemi. Pokrycie ochronne (powłoka izolacyj-
na) traktowane jest jako podstawowa ochrona przed koro-
zją konstrukcji podziemnych. Stosowane są do tego celu 
specjalne powłoki, które we wspomnianej normie nie są 
wyspecyfikowane.

Powłoka nie izoluje całkowicie rurociągu od agresyw-
nego środowiska, bowiem zawsze ma pewną ilość nie-

szczelności i defektów. Powstają one zarówno w proce-
sie nakładania powłok, ale także i podczas transportu 
rur na miejsce montażu rurociągu, podczas jego zasy-
pywania oraz w trakcie eksploatacji. Wobec tego faktu 
niedopuszczenie do rozwoju korozji w tych miejscach 
jest zasadniczym zadaniem ochrony katodowej. Warto 
także zwrócić uwagę na to, że ograniczenie korozyjne-
go oddziaływania zewnętrznych prądów błądzących za 
pomocą drenaży elektrycznych lub stacji katodowych 
na obiektach nieizolowanych jest przedsięwzięciem 
technicznie trudnym. Wobec takich sytuacji pierwszo-
rzędnego znaczenia nabiera w miarę możliwości sku-
teczne odizolowanie rurociągu od gruntu podczas jego 
budowy.

Wymagania stawiane izolacjom przeciwkorozyjnym 
rurociągów i zbiorników podziemnych są dalece szersze 
i ostrzejsze niż dla konstrukcji eksploatowanych w wa-
runkach atmosferycznych. Zakłada się, że izolacja prze-
ciwkorozyjna rurociągu powinna posiadać żywotność nie 
mniejszą niż przyjęty okres eksploatacji samego obiektu, 
np. dla rurociągu – 50 lat. Odnowienie izolacji rurocią-
gu ułożonego w ziemi, szczególnie na znacznej długości, 
zwykle nie jest możliwe, a jeżeli jest wyjątkowo zastoso-
wane, to uzyskana w ten sposób izolacja odpowiedniej 
jakości jest bardzo kosztowna.

Zarówno same materiały, jak i cały system izolacji obiek-
tów podziemnych muszą spełniać następujące warunki:

posiadać bardzo wysoką i długotrwałą odporność na • 
agresywne oddziaływanie środowiska korozyjnego, tj. 
substancji znajdujących się w ziemi i wodach podpo-
wierzchniowych, a także innych substancji, np. surow-
ców przemysłowych i odpadów, które dostały się do 
ziemi przy wystąpieniu różnego rodzaju awarii,
posiadać bardzo dużą i długotrwałą odporność na mi-• 
krobiologiczne działanie organizmów znajdujących się 
w ziemi i wodach,
posiadać zaniedbywalną nasiąkliwość i minimalną • 
przepuszczalność dla wody i tlenu, a co za tym idzie – 
cechować się brakiem porowatości,
posiadać bardzo dobrą przyczepność do metalowej po-• 
wierzchni rurociągu,
cechować się bardzo dużą rezystywnością (elektrycz-• 
nym oporem właściwym),
wykazywać trwałość i dobre właściwości mechaniczne • 
w przedziale temperatur występujących przy izolowa-
niu rur, ich transporcie i składowaniu, a także podczas 
montażu, układania rurociągu oraz tłoczenia gazu,
wykazywać znaczną odporność na elektrochemiczne • 
oddziaływanie prądu stałego, pochodzącego z instalacji 
ochrony katodowej lub źródeł prądów błądzących.
Większość powszechnie stosowanych od lat materia-

łów izolacyjnych spełnia w wystarczającym stopniu po-
wyższe wymagania. Pokrycia ochronne rurociągów oraz 
zbiorników są wykonywane z materiałów organicznych. 
W zależności od zastosowanego materiału izolacyjnego 
można je podzielić na podstawowe grupy:

asfaltowe i ze smoły węglowej, lite i laminowane włók-• 
nem szklanym,
z tworzyw sztucznych taśmowe (jedno- i dwustronne, • 
polietylenowe z klejem kauczukowym),
z żywic syntetycznych (epoksydowe, polietylenowe, • 
polipropylenowe, poliuretanowe nakładane w formie 
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litej (powłoki proszkowe, wylewane i wytłaczane), jed-
no lub wielowarstwowe oraz w kombinacjach.
Obecnie stosuje się wyłącznie fabrycznie wykonywane 

powłoki tego ostatniego rodzaju, pozostałe zaliczają się 
już do pokryć tradycyjnych. Jakość powłok przeznaczo-
nych do stosowania pod ziemią kontroluje się zazwyczaj 
podczas produkcji i przed zasypaniem w ziemi poprzez 
pomiar jej grubości oraz ocenę szczelności za pomo-
cą wysokonapięciowego poroskopu iskrowego. Czujnik 
przyrządu, spiralę w przypadku rurociągu lub szczotkę 
w przypadku zbiornika, przesuwa się po powierzchni po-
włoki. W zależności od rodzaju powłoki i zaleceń produ-
centa ustala się odpowiednie napięcie probiercze próby. 
W przypadku wystąpienia nieszczelności powłoki (defek-
tu) następuje w nim wyładowanie iskrowe, co sygnalizo-
wane jest przez przyrząd sygnałem akustycznym.

Według współczesnych poglądów powłoki stosowane 
na podziemnych rurociągach stalowych obecnie dzieli 
się na dwie grupy:

powłoki ekranujące prąd ochrony katodowej, tzn. ta-• 
kie, które w procesie degradacji w miejscach defektów 
tworzą przestrzeń pod powłoką nie przewodzącą prądu 
elektrycznego, co pozwala na swobodny rozwój pro-
cesów korozyjnych pomimo funkcjonującego systemu 
ochrony katodowej (nazywane „Shield CP Current”), 
zazwyczaj grube i wielowarstwowe,
powłoki nie ekranujące prądu ochrony katodowej, tzn. • 
takie, które w procesie degradacji podczas eksploatacji 
stwarzają dogodny dopływ prądu ochrony katodowej 
do podłoża stalowego i zapewniają uzyskanie oczeki-
wanego efektu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego sta-
li (nazywane powłokami typu „Fail Safe”), stosunkowo 
cienkie, zazwyczaj jednowarstwowe.
W Polsce, jak i w całej Europie na wzór wymagań nie-

mieckich, obecnie najlepszą, a jednocześnie dość do-
brze opanowaną produkcyjnie w hutach, jest izolacja 
polietylenowa trójwarstwowa (tzw. 3LPE) o grubości do 
4 mm. Składa się zwykle z podkładu (primera) z duro-
plastycznego epoksydu (Fusion Bonded Epoxyd – FBE), 
polietylenowego kopolimeru (kleju) ekstrudowanego 
wokół rury oraz zewnętrznej warstwy ekstrudowanego 
spiralnie polietylenu w podwyższonej temperaturze (po-
nad 150°C). Dla wyższych temperatur eksploatacji sto-
suje się warstwę zewnętrzną polipropylenu. Należy ona 
do pierwszej z wymienionych wyżej grup. Do drugiej 
zalicza się powszechnie stosowaną poza Europą jedno-
warstwową powłokę FBE o grubości około 0,2 mm lub 
z drugą warstwą zwiększającą odporność mechaniczną 
powłoki (powłoki tego typu stosowane są w USA od 40 
lat). Na podstawie opisów w literaturze specjalistycznej 
można wyciągnąć wnioski, że w obydwu typach powłok 
następują uszkodzenia i defekty, jednak towarzyszące 
temu uszkodzenia ścianek rurociągów nie zdarzają się 
w przypadku powłok typu Fail Safe. Fakt ten skłania do 
zwrócenia większej uwagi na jakość powłok 3LPE pod-
czas budowy gazociągów (wyeliminowanie defektów) 
oraz na udoskonalenie współpracujących z nimi syste-
mów ochrony katodowej (stała kontrola i ocena skutecz-
ności działania). Konieczne jest także podczas eksplo-
atacji wykrywanie defektów w powłokach izolacyjnych 
i indywidualna ocena skuteczności ochrony katodowej 
w miejscach uszkodzeń tej powłoki.

Ochrona katodowa gazociągów –  
technika priorytetowa

Ochrona katodowa, będąca jedną z elektrochemicz-
nych technik zabezpieczania stali przed korozją w śro-
dowiskach elektrolitycznych, zasłużenie pretenduje do 
metod najważniejszych. Jej zakres zastosowania jest co 
prawda ograniczony do metalowych obiektów stale kon-
taktujących się z elektrolitycznym środowiskiem koro-
zyjnym, a więc obiektów podziemnych i podwodnych, 
otoczonych betonem lub zanurzonych w mediach che-
micznych, ale może zagwarantować 100% efekt ochron-
ny. Osiąga się go za pomocą stałego prądu elektrycznego, 
który wpływając z elektrolitu do metalu, przeciwdziała 
procesom utleniania i tym samym hamuje lub całkowi-
cie eliminuje korozję na powierzchni metalu. Techni-
kę ochrony katodowej stosuje się obecnie powszechnie 
do stalowych konstrukcji znajdujących się w kontakcie 
z wodą morską (jednostek pływających, nabrzeży, plat-
form itp.) oraz podziemnych rurociągów i zbiorników 
służących do transportu i magazynowania gazu oraz 
ropy naftowej. Spory zakres zastosowania tej techniki to 
zabezpieczenie aparatury w obiegach wodnych oraz stali 
w konstrukcjach żelbetowych.

O zastosowaniu ochrony katodowej rurociągów 
i zbior ników decyduje bezpieczeństwo eksploatacji 
cienkiej ścianki stalowej w kontakcie z agresywnym śro-
dowiskiem korozyjnym. W przypadku tych obiektów po 
drugiej stronie ścianki znajduje się czynnik szkodliwy 
dla otoczenia, nierzadko pod wysokim ciśnieniem, a jej 
uszkodzenie wskutek perforacji korozyjnej może skutko-
wać groźną awarią.

Ochronę katodową stosuje się zazwyczaj wspólnie 
z odpowiednimi powłokami izolacyjnymi. Prąd ochro-
ny katodowej wpływa do metalu wyłącznie w miejscach 
uszkodzenia powłoki (defektach), pozostała część po-
wierzchni obiektu nie kontaktuje się ze środowiskiem 
korozyjnym i nie ulega korozji. Zatem wzajemne dzia-
łanie prądu i powłoki jest kompatybilne, co oznacza, 
że gorsza powłoka wymaga większego natężenia prądu 
elektrycznego, zaś bardziej doskonała – mniejszego, ale 
w obu przypadkach ostateczny efekt działania jest jed-
nakowo skuteczny. Jako przykład można tu podać gazo-
ciąg tranzytowy Jamał – Europa Zachodnia o średnicy 
1 400 mm, wykonany w trójwarstwowej powłoce z two-
rzyw sztucznych, który na całej swojej trasie przez tery-
torium Polski (około 650 km) wymaga prądu ochrony ka-
todowej nie większej niż 5 A – to jest mniej więcej tyle, 
ile pobierał do ochrony gazociąg magistralny o średnicy 
400 mm wykonany w tradycyjnej izolacji bitumicznej na 
odcinku około 5 km. Na gazociągach magistralnych od 
lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku stosowano ochronę 
katodową z wykorzystaniem źródeł prądu (stacji ochrony 
katodowej) w odstępach co około 10 km. Zapotrzebowa-
nie prądu do ochrony uzależnione jest od wielu innych 
czynników i w odniesieniu do powierzchni stalowej wy-
maga gęstości prądu o natężeniu około 20–100 mA/m2 
w ziemi do ponad 0,5 A/m2 na silnie napowietrzonej śru-
bie okrętowej.

Prąd ochrony katodowej dostarczany jest do zabezpie-
czanego obiektu z anod umieszczonych w tym samym 
środowisku korozyjnym (wodzie, ziemi). Są to anody tzw. 
galwaniczne, wykonane ze stopów metali mniej szlachet-
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nych od stali (cynk, magnez, aluminium) lub anody nie-
roztwarzalne lub trudno roztwarzalne, do których stały 
prąd dostarczany jest z zewnętrznego źródła (najczęściej 
przekształtnika prądu przemiennego, np. prostownika). 
Liczba, wielkość, rozmieszczenie i parametry elektrycz-
ne anod każdorazowo dobierane są indywidualnie do 
warunków ochrony zabezpieczanego obiektu. Z tego 
punktu widzenia, jak również niepowtarzalności właści-
wości fizykochemicznych środowiska gruntowego i kon-
figuracji przestrzennej zabezpieczanego obiektu w ziemi 
lub w wodach naturalnych, każda instalacja ochrony ka-

todowej wymaga indywidualnego podejścia do rozwią-
zania technicznego. Z inżynierskiego punktu widzenia 
polega ono na równomiernym doprowadzeniu prądu 
ochronnego do wszystkich zabezpieczanych miejsc na 
chronionym obiekcie. Jest to zadanie niezwykle trudne, 
ponieważ rozpływ prądu w tak złożonym układzie nie 
jest łatwy do przewidzenia. Stąd wiedza specjalistyczna, 
a nade wszystko wielkie doświadczenie, są niezbędne we 
wszystkich etapach: w badaniach terenowych, projekto-
waniu, wykonawstwie, uruchomieniu, eksploatacji i ser-
wisowaniu systemów ochrony katodowej. Te szczególne 
wymagania w odniesieniu do ochrony katodowej powo-
dują, że metoda ta w krajach o przodującej technice zaj-
muje miejsce priorytetowe, a zakres jej zastosowań stale 
się rozszerza. Staje się to możliwe dzięki podniesieniu 
wymagań w odniesieniu do personelu zajmującego się 
tą technologią ochrony przeciwkorozyjnej – 4-stopniowa 
certyfikacja w USA oraz wprowadzona ostatnio 3-stop-
niowa certyfikacja w Unii Europejskiej.

Polski Komitet Normalizacyjny wydał w 2008 roku 
normę PN-EN 15257:2008 „Ochrona katodowa – Pozio-
my kompetencji oraz certyfikacja personelu ochrony ka-
todowej”. W tym samym czasie CEN zatwierdził wpro-
wadzenie do preambuły wszystkich norm europejskich 
z zakresu ochrony katodowej odwołania do kompetencji 
personelu określanego wg tej normy. Jest ona w zasadzie 

pierwszym dokumentem tej rangi (normą europejską), 
regulującym wymagany poziom wiedzy i kompetencji 
w stosunku do wszystkich służb zajmujących się wpro-
wadzaniem i eksploatacją zabezpieczeń przeciwkoro-
zyjnych w gospodarce i przemyśle w odniesieniu do 
systemów ochrony katodowej. Wyróżnienie ochrony 
katodowej wśród innych technologii ochrony przeciw-
korozyjnej nie jest przypadkowe – technika ta jest trud-
na i wymaga szczególnego przygotowania personelu nie 
tylko w sprawach technicznych, ale także odpowiedzial-
ności zawodowej, ponieważ efekty jej działania nie są 
widoczne gołym okiem i do jej oceny wymagają specjal-
nych (niestety ciągle niedoskonałych) metod pomiaro-
wych. Bez wątpienia wdrożenie w życie postanowień 
tej normy, a ma to nastąpić w krajach członkowskich 
Unii Europejskiej do końca roku 2011, wiąże się przede 
wszystkim z potrzebą podniesienia poziomu kwalifika-
cji kadry technicznej, ale także i jednoczesnym wprowa-
dzeniem odpowiednich wymagań do polskiego prawa. 
Pobieżny przegląd polskich przepisów, których jest zale-
dwie kilka, pokazuje że niewielkim nakładem można do-
konać w nich zmian mających na celu autentyczne stwo-
rzenie warunków do szybkiego wdrożenia normy PN-EN 
15257. Podniesienie w trosce o poziom techniczny wy-
magań w odniesieniu do wykształcenia i doświadczenia 
zawodowego personelu ochrony katodowej, chociażby 
tylko do realizacji zadań finansowanych ze środków 
publicznych, pociągnie za sobą prace wdrożeniowe tej 
normy w kierunku organizacji kształcenia kadr, prowa-
dzenia kursów dokształcających, stworzenia warunków 
do szkoleń teoretycznych i praktycznych.

Nowe standardy
W raporcie opublikowanym przez European Gas Pipe-

line Incident Data Group za rok 2007 wykazano, że wśród 
przyczyn uszkodzeń europejskich rurociągów (obiekty 
w Polsce nie były objęte analizą) korozja uplasowała się 
z 15,4% udziałem. Nieznane przyczyny to 6,7%, wśród 
których zapewne też korozja miała swój wkład. Zjawisko 
to wystąpiło w 81% od strony zewnętrznej i w 68% miało 
charakter lokalny (w postaci wżerów). Odnotowano, że 
w 12% przypadków przyczyną była korozja galwaniczna 
i tylko w 5% pękanie korozyjne. Ponieważ obecnie koro-
zja starych rurociągów stalowych nie ma tak wielkiego 
wpływu na awaryjność, to przy stosowaniu współcze-
snych technik zabezpieczania gazociągów przed korozją 
przedstawione wyniki jednoznacznie wskazują, że ko-
nieczne jest dalsze podniesienie poziomu jakości stoso-
wanych technologii przeciwkorozyjnych, zarówno w od-
niesieniu do powłok izolacyjnych, jak również i ochrony 
katodowej.

W tym kontekście z ogromnym zadowoleniem należy 
przyjąć inicjatywę Izby Gospodarczej Gazownictwa (IGG) 
opracowania standardów z zakresu ochrony przeciwko-
rozyjnej gazociągów, dokumentów uzgodnionych, za-
twierdzonych przez IGG i uznanych do stosowania przez 
członków Izby. W omawianym zakresie wydane zostały 
dwa dokumenty:

ST-IGG-0001:2008: • Ochrona przed korozją zewnętrzną 
stalowych gazociągów lądowych. Wymagania funkcjo-
nalne i zalecenia,
ST-IGG-0602:2009: • Ochrona przed korozją zewnętrzną 
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stalowych gazociągów lądowych. Ochrona katodowa. 
Projektowanie, budowa i użytkowanie.
Standardy opracował zespół kierowany przez specja-

listów z Gdańskiego Oddziału OGP GAZ SYSTEM S.A., 
posiadający bogate doświadczenie zarówno w zakresie 
powłok izolacyjnych, jak i ochrony katodowej. Pierwszy 
ze standardów dotyczy ogólnych wymagań związanych 
z ochroną przeciwkorozyjną gazociągów, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z powłokami 
izolacyjnymi, natomiast drugi poświęcony jest w całości 
technologii ochrony katodowej zarówno gazociągów ma-
gistralnych, jak i sieci rozdzielczych. Standardy stanowią 
nie tylko kompilację aktualnych norm europejskich, ale 
także szereg wymagań wypracowanych w praktyce pol-
skiego gazownictwa.

Warto zwrócić uwagę, że inicjatywa stworzenia wyma-
gań branżowych w gazownictwie jest zbieżna z podob-
ną działalnością normalizacyjną w innych krajach, gdzie 
w sposób bardziej rygorystyczny przyjęto je już dawno, 
np. normatywy bezpieczeństwa w Niemczech TRbF (Tech-
nische Regeln für brennbare Flüssigkeiten) czy zalecenia 
branżowe w Czechach TPG (Technická pravidla – Gas) 
lub TD (Technická doporučení). Analogicznym dokumen-
tem dla standardu ST-IGG-0001 jest w Republice Czeskiej 
standard TPG 920 21: Protikorozní ochrana v zemi ulože-
ných ocelovych zarízení. Działalność tego rodzaju zalicza-
na jest w normie PN-EN 45020 do normalizacji technicz-
nej, a ustanowione przez IGG wymagania stanowić będą 
„zasady wiedzy technicznej”, na które powołuje się w art. 
5 Prawa budowlanego.

Do szczególnych zalet standardu ST-IGG-0001:2008 na-
leży zaliczyć:

utworzenie nowych definicji, np. akceptowalnej szyb-• 
kości korozji i skuteczności ochrony przeciwkorozyj-
nej, oraz powiązanie ochrony przeciwkorozyjnej i bez-
pieczeństwa technicznego konstrukcji, co umożliwia 
operatorowi gazociągu elastyczne prowadzenie ochro-
ny przeciwkorozyjnej, zależnie od indywidualnych 
potrzeb,
wprowadzenie w określonych przypadkach wymo-• 
gu stosowania „powłok izolacyjnych bez defektów”, 
tj. takich, dla których zapewniona zostanie całkowita 
szczelność powłoki gazociągu okresowo monitorowana 
podczas jego eksploatacji, a także zmniejszającej zagro-
żenie korozyjne obsypki piaskowej gazociągu,
zalecenie stosowania działań zmierzających do bezpo-• 
średniej oceny korozji zewnętrznej gazociągów (techni-
ki ECDA), 
próba określenia wymagań i zaleceń służących zapo-• 
bieganiu korozji naprężeniowej,
wymagania w odniesieniu do rur osłonowych, a w szcze-• 
gólności zalecenie wypełniania tych rur specjalnymi 
masami izolacyjnymi – na etapie budowy i w okresie 
użytkowania,
określenie kryteriów odbiorowych powłok izolacyj-• 
nych, które w zależności od warunków miejscowych 
i potrzeb pozwalają na ich modyfikację,
ustalenie zawartości dokumentacji projektowej gazocią-• 
gu w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej, co być może 
przyczyni się w przyszłości do wydzielenia w projekcie 
branży „Zabezpieczenia przeciwkorozyjne”, na które 
będzie się składała część dotycząca ochrony za pomocą 

powłok izolujących, stosowania separacji galwanicznej 
za pomocą monobloków, ochrony katodowej i wytycz-
nych w odniesieniu do ochrony przed korozją wywoła-
ną przez prądy zewnętrzne (stałe oraz przemienne) oraz 
zabezpieczenia miejsc specjalnych na trasie gazociągu 
(np. rur osłonowych) – części zaprojektowanej i zwe-
ryfikowanej przez odpowiednich specjalistów branżo-
wych (korozjonistów).
Szkoda, że standard nie zawiera kategorycznych wy-

magań w odniesieniu do wszystkich gazociągów w za-
kresie ochrony prądami zewnętrznymi. Warto pamię-

tać, że pierwsza norma PN-66/E-05024 dotycząca walki 
z prądami błądzącymi i podająca warunki stosowania 
ochrony katodowej była normą prawnie obowiązującą. 
Przepis narzucający obowiązek stosowania ochrony ka-
todowej nowo budowanych gazociągów wysokiego ci-
śnienia i ochrony przed korozyjnym oddziaływaniem 
prądów błądzących wszystkich gazociągów istnieje od 
1978 roku (ówczesne rozporządzenie ministra w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe), natomiast prawny obowiązek zabezpie-
czania za pomocą ochrony katodowej także nowo budo-
wanych gazociągów stalowych o MOP nie większych niż 
0,5 MPa istnieje od 1995 roku.

Wymagania określone w nowym standardzie powin-
ny być od razu stosowane w odniesieniu do wszystkich 
obiektów nowo budowanych. Dla obiektów istniejących 
konieczne jest opracowanie programu systematycz-
nego wdrażania przyjętych zasad w taki sposób, aby 
w dającej się określić przyszłości osiągnąć wymaganą 
(ustaloną wg standardu) skuteczność ochrony prze-
ciwkorozyjnej wszystkich gazociągów stalowych. Do 
najważniejszych w tym zakresie zadań należy zaliczyć 
sytuacje wyraźnie wskazane w standardzie, tj. zabez-
pieczanie istniejących gazociągów przed korozyjnym 
oddziaływaniem prądów zewnętrznych, zabezpieczanie 
ochroną katodową istniejących gazociągów wysokiego 
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i średniego podwyższonego ciśnienia oraz rozwiązanie 
problemu rur osłonowych. Realizacja tych zadań to je-
dyny możliwy sposób wyrównania poziomu technicz-
nego stosowanych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 
w całym polskim gazownictwie. Opracowany standard 
jest pierwszym ważnym dokumentem na tej drodze, ale 
jest oczywiste, że nie wyczerpuje on całej problematyki 
i po nim powinny pojawić się następne, bardziej szcze-
gółowe, odnoszące się do poszczególnych technologii 
i procedur technicznych.

Standard ST-IGG-0602:2009 w całości poświęcony jest 
technologii ochrony katodowej. Jest on (jak większość 
norm z zakresu ochrony katodowej) w zasadzie przezna-
czony dla specjalistów. Podobnie jak poprzedni dokument 
także zawiera szereg wymagań, które świadczą o jego ory-
ginalności, stanowiąc jednocześnie zalety w stosunku do 
podobnych norm, do których należy zaliczyć:

zalecenie wykorzystania w charakterze kryterium ochro-• 
ny katodowej szybkości korozji wartości 0,01 mm/rok 
oraz wykorzystanie do określania tej wielkości korozy-
metrii rezystancyjnej,
wskazanie wymagań niezbędnych do określenia w pra-• 
widłowy sposób skuteczności ochrony katodowej w wa-
runkach praktycznych,
sformułowanie zasad projektowania gazociągów w taki • 
sposób, aby stosowanie ich ochrony katodowej nie było 
niweczone przez niewłaściwe rozwiązania techniczne 
na obiekcie chronionym, np. wyraźnego stwierdzenia, 
że najlepsza rura osłonowa, z punktu widzenia ochrony 
katodowej, a tym samym i ochrony przeciwkorozyjnej 
gazociągu „to taka rura, której nie ma”,
wprowadzenie ochrony tymczasowej w fazie budowy • 
i uruchamiania nowych odcinków gazociągu, szczegól-
nie jeśli układane są w środowisku o podwyższonym 
ryzyku korozji, której celem jest przeciwdziałanie ini-
cjacji procesów korozyjnych w porach powłoki izola-
cyjnej, ponieważ po rozszerzeniu się tego zaatakowania 
korozyjnego przy powierzchni metalu, jego późniejsze 
wyeliminowanie za pomocą prądu ochrony katodowej 
może być utrudnione, a w niektórych przypadkach na-
wet niemożliwe,
wprowadzenie wymagań związanych z użytkowaniem • 
systemów ochrony katodowej na podstawie własnych 
doświadczeń w polskim gazownictwie, także w zakre-
sie monitorowania.
Obszerny standard zakończony jest 8 załącznikami, 

w których drobiazgowo podane są wymagania w od-
niesieniu do specjalistycznych zagadnień technologii 
ochrony katodowej. Dokument ten nie jest przypad-
kowym zlepkiem wymagań zaczerpniętych z różnych 
norm przedmiotowych ochrony katodowej, lecz dziełem 
nowatorskim, odzwierciedlającym wieloletnią dobrą 
praktykę inżynierską w dziedzinie ochrony katodowej 
– zarówno gazociągów przesyłowych, jak i dystrybucyj-
nych. Jest zrozumiałe, że standard odpowiada wyma-
ganiom wszystkich współczesnych norm związanych 
z technologią ochrony katodowej, ale Autorzy uzupeł-
nili je o własne, niewątpliwie bogate doświadczenia 
praktyczne, przekazując je w formie normatywnej. Ol-
brzymią zaletą standardu jest wyraźny nacisk na zagad-
nienia dotyczące badań odbiorowych, wymagań w za-
kresie dokumentacji projektowej i użytkowania ochrony 

katodowej. Zagadnienia te mają bezpośredni wpływ na 
uzyskiwany efekt zasadniczy – skuteczną ochronę gazo-
ciągów przed korozją.

Podsumowanie
Ochrona gazociągu przed korozją stanowi podstawo-

wy element jego integralności. Nie wszyscy zdają sobie 
sprawę z tego, że od momentu wybudowania gazociągu 
jego dalszy los spoczywa w ogromnej przewadze w rę-
kach ludzi zajmujących się eksploatacją ochrony kato-
dowej oraz w znaczący sposób zależy od tego, w jakim 
stopniu podczas projektowania i budowy rurociągu 
wdrożone zostały wymagania związane z tą technolo-
gią ochrony przeciwkorozyjnej. Pomimo stosowania co-
raz bardziej doskonałych (i niestety droższych) powłok 
izolacyjnych na rurociągach, nadal są one nieszczelne, 
nadal posiadają defekty i nieustannie narażone są na 
różnorodne procesy degradacji. Także nadal – zarówno 
do tych najlepiej zaizolowanych, jak również całkowi-
cie pozbawionych powłoki konstrukcji podziemnych – 
powszechnie, a w odniesieniu do gazociągów w sposób 
obowiązkowy, stosuje się na całym świecie zabezpie-
czenie przeciwkorozyjne w postaci ochrony katodowej. 
Dlaczego? – ponieważ jedynie polaryzacja katodowa, 
wynik przepływu prądu stałego z instalacji ochrony 
katodowej do powierzchni rurociągu, bezpośrednio 
wpływa na sam proces korozyjny, hamując go, a w okre-
ślonych warunkach nawet w ogóle nie dopuszczając 
do jego zachodzenia. Prąd ten wpływa do stali poprzez 
uszkodzenia (defekty) powłoki izolacyjnej, ponieważ 
tylko w tym miejscu prąd ochrony katodowej może 
przepływać pomiędzy ziemią a rurociągiem. Powłoka 
i prąd ochrony katodowej „uzupełniają się”, tworząc 
układ kompatybilny. Oczywiście im lepsza powłoka izo-
lacyjna, tym łatwiej i taniej osiągnąć zadawalający efekt 
ochrony katodowej, i odwrotnie – ale jest to problem 
do rozwiązania przez personel zajmujący się ochroną 
katodową. W szczególnych przypadkach, gdy za celowe 
należy uznać stosowanie wysokiej jakości powłok izo-
lacyjnych, w stopniu niewykazującym obecności defek-
tów, ochrona katodowa spełnia rolę kontrolną jakości tej 
powłoki i służyć może do jej monitorowania.

Opracowane z inicjatywy Izby Gospodarczej Gazownic-
twa nowe standardy ochrony przeciwkorozyjnej gazocią-
gów nierozerwalnie związane są z technologią ochrony 
katodowej. Czyżby oznaczało to pewien przełom i ochro-
na katodowa wreszcie znajdzie nowego mecenasa – resort 
wydobycia, magazynowania i transportu gazu oraz ropy 
naftowej, tak jak jest to na całym świecie? Gdyby tak się 
stało, to osierocona w Polsce przez resort łączności już 
wiele lat temu technologia miałaby szansę na dalszy roz-
wój i ugruntowanie swojej pozycji w szerokiej działalno-
ści technicznej.
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