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Od redakcji

Nadszedł czas Jubileuszu – 50-lecia wydawania 

czasopisma – czas refl eksji nad jego przeszłością 

i przyszłością. Od czasu, kiedy pamiętamy my, zajmujący się 

współcześnie problematyką korozji i technikami jej zwalczania, 

czasopismo zawsze towarzyszyło nam jako źródło wiedzy oraz 

płaszczyzna do prezentowania własnych osiągnięć i doświad-

czeń. Jako wszechstronne, polskojęzyczne i praktycznie jedyne 

o tak szerokim spektrum prezentowania zagadnień naukowych 

i technicznych stało się niezbędnym elementem codziennej pra-

cy rzeszy inżynierów i techników w polskim przemyśle. 

Ten Jubileusz, to również doskonała okazja do przy-

pomnienia jak w ostatnim pięćdziesięcioleciu rozwija-

ła się technologia ochrony katodowej w Polsce, metoda 

zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, której poświęcony 

jest obecny numer „Ochrony przed Korozją” (od kilku 

lat sierpniowe wydanie czasopisma w całości dotyczy tej tema-

tyki). Właśnie w tym samym czasie nastąpił znaczący awans 

elektrochemicznych metod ochrony przed korozją, a ochrona 

katodowa na trwale umieszczona została wśród obowiązko-

wych metod ochrony przed korozją stalowych konstrukcji pod-

ziemnych i podwodnych. To ciekawe, w jaki sposób artykuły 

w prasie naukowo-technicznej odzwierciedliły ten postęp. A do-

konuje się on przez cały czas, i to nie tylko jako wynik pogoni za 

ogólnym postępem technicznym, wynikającym przede wszyst-

kim z rozwoju mikroelektroniki i informatyki. To napór prob-

lemów towarzyszących rozwojowi cywilizacyjnemu zmusza do 

stosowania coraz to doskonalszych narzędzi w ich rozwiązywa-

niu, skłania też do podejmowania prób nowego podejścia do ich 

interpretacji. To dlatego ochrona katodowa nadal intensywnie 

się rozwija zarówno w obszarze problematyki teoretycznej, jak 

i praktycznej.

„Katodowa pasywacja” to nowe pojęcie w teorii opi-

sującej podstawy technologii ochrony katodowej. Wy-

jaśnia ono szereg obserwowanych w warunkach rzeczywistych 

zjawisk towarzyszących ochronie katodowej podziemnych kon-

strukcji metalowych. Niektóre cechy chronionych powierzchni 

dają się łatwo wytłumaczyć jedynie na gruncie takiej teorii. Za-

kłada ona, że w pewnych warunkach, ograniczających konwek-

cję elektrolitu w pobliżu powierzchni polaryzowanej katodowo, 

zachodzi bardzo silna alkalizacja środowiska, która w efekcie 

wywołuje pasywację stali. Silna alkalizacja ma też wpływ na 

właściwości samego środowiska przy powierzchni metalu, co 

w przypadku niektórych gruntów może w radykalny sposób 

wpływać na procesy korozyjne. W końcowym rezultacie ha-

mowanie procesu korozji odbywa się na skutek zmian w cha-

rakterze i kinetyce procesów korozyjnych w sposób typowy dla 

stanu pasywnego. Ma to bardzo istotne znaczenie w określeniu 

kryteriów ochrony oraz oceny jej skuteczności, ponieważ opisy-

wany proces konkuruje z depolaryzacją tlenową, a rozróżnienie 

tych zjawisk z powierzchni ziemi w sposób tradycyjny nie jest 

możliwe.

Spójna z tą teorią jest obserwowana w warunkach 

rzeczywistych podatność na korozję stalowych ruro-

ciągów podziemnych wskutek oddziaływania prądów 

przemiennych. Obecnie najczęściej jako model do analizy tego 

zjawiska służy stal pokryta warstewką pasywną poddawana 

przemiennej polaryzacji. Zarówno badania prowadzone kilka-

dziesiąt lat temu, jak i prace współczesne wiążą powstawanie 

ubytków korozyjnych z asymetrią oddziaływania prądu prze-

miennego i stopniem odwracalności procesów podczas przepły-

wu prądu w obu kierunkach przez granicę faz metal/elektrolit. 

Problematyka ta musi znaleźć swoje rozwiązania techniczne, 

ponieważ zarysowuje się tendencja, aby – ze względu na ochro-

nę środowiska – wszelkie instalacje liniowe w terenie (linie ko-

lejowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego na-

pięcia, linie kablowe, rurociągi) prowadzić w przyszłości w tzw. 

korytarzach energetycznych, a więc bardzo blisko siebie, co 

naraża je na wzajemne oddziaływanie i tym samym utrudnia 

zastosowanie ochrony przeciwkorozyjnej. I w tym przypadku 

niezbędne jest zastosowanie wiarygodnych technik oceny sku-

teczności ochrony przeciwkorozyjnej i przydatności zastosowa-

nych metod zaradczych.

W ciągu ostatnich kilku lat znacząco rozwinęła się 

technika oceny skuteczności ochrony katodowej za 

pomocą korozymetrii rezystancyjnej. Polega ona na wy-

znaczeniu szybkości korozji czujnika eksponowanego w takich 

samych warunkach jak chroniona konstrukcja podziemna. Za-

sadniczą cechą tej techniki jest bezpośredni pomiar skuteczności 

ochrony katodowej – tj. zmierzenie pod ziemią rzeczywistych 

ubytków korozyjnych. Przypomnijmy, że normy europejskie 

wymagają, by chroniona konstrukcja cechowała się szybkością 

korozji mniejszą niż 0,01 mm/rok. To, że istnieją dzisiaj odpo-

wiednie narzędzia, które umożliwiają wykonanie takiego po-

miaru z powierzchni ziemi, stwarza zupełnie nowe możliwości 

w zakresie stosowania ochrony katodowej. Przede wszystkim 

pozwalają one na wiarygodną ocenę skuteczności tej metody 

niezależnie od różnorodnych warunków zewnętrznych, które 

utrudniają lub uniemożliwiają oszacowanie efektywności za-

bezpieczenia przeciwkorozyjnego metodami tradycyjnymi. Nic 

więc dziwnego, że do rozstrzygającej roli korozymetrii rezystan-

cyjnej odwołują się w swoich publikacjach także w tym numerze 

zarówno teoretycy (weryfi kacja teorii katodowej pasywacji) 

jak i praktycy (ocena skuteczności eliminowania oddziaływa-

nia prądów przemiennych). Można więc prognozować wzrost 

zainteresowania zarówno tą, jak i innymi przemysłowymi me-

todami pomiarowymi ubytków korozyjnych i szybkości korozji, 

których celem jest ocena agresywności korozyjnej środowiska 

oraz skuteczności działania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.

Pomimo tego, że rozwój techniki zmniejsza ryzyko 

popełniania błędów przy budowie i eksploatacji sy-

stemów ochrony katodowej, nadal zasadniczą rolę 

w tym zakresie odgrywa odpowiednio wyszkolony 

personel zatrudniony w stabilnie funkcjonującej or-

ganizacji gospodarczej, która jest gwarantem solid-

nie wykonanego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego 

o oczekiwanej skuteczności działania. Wymagania nie-

mieckie w tym zakresie znane są od dawna (O. Skiba-Rogalska: 



299

„Rekomendacje dla fi rm specjalistycznych zajmujących się 

ochroną katodową”, Ochrona przed Korozją, 1994, nr 11, s. 253), 

jak również pierwsze nieudane próby wprowadzenia tego ro-

dzaju rekomendacji poprzez SEP w latach dziewięćdziesiątych. 

Sprawą kluczową okazała się osoba odpowiedzialna za kiero-

wanie wszelkimi pracami związanymi z ochroną katodową oraz 

jej kwalifi kacje (wykształcenie i doświadczenie zawodowe). Sy-

tuację tę obecnie diametralnie zmienia norma europejska EN 

15257 „Ochrona katodowa – Poziomy kompetencji oraz certy-

fi kacja personelu ochrony katodowej”, podająca związek po-

między poziomem przygotowania zawodowego pracowników 

a możliwością wykonywania przez ten personel odpowiednich 

czynności związanych z ochroną katodową. Wprowadzenie do-

browolnego uznania polskich fi rm zajmujących się ochroną ka-

todową zapowiedziało PSK i Polski Komitet Elektrochemicznej 

Ochrony przed Korozją SEP, w którym już od dłuższego czasu 

trwa na ten temat dyskusja. Sprawa jest nabrzmiała, ponieważ 

wzorem inwestorów zachodnich, w najbliższym czasie z ko-

nieczności rozpowszechniony zostanie outsourcing, w ramach 

którego problematyka ochrony katodowej obiektów podziem-

nych będzie realizowana przez fi rmy obce w stosunku do właś-

ciciela (operatora) sieci konstrukcji podziemnych. Zachętą do 

jak najszybszego uregulowania tych zagadnień w Polsce mogą 

być doświadczenia czeskiego gazownictwa opisane na łamach 

tego numeru czasopisma. Opracowanie to, zapowiadające obo-

wiązek certyfi kacji w czeskim gazownictwie fi rm wykonujących 

usługi z zakresu ochrony katodowej, powstało co prawda przed 

wydaniem normy EN 15257, ale zawiera ciekawe spostrzeże-

nia związane z takimi wymaganiami dla fi rm poddających się 

certyfi kacji jak zatrudnienie na pełnym etacie specjalistów, od-

powiednie wyposażenie techniczne przedsiębiorstwa, obowiąz-

kowe uprawnienia stałego personelu do wykonywania szcze-

gólnie odpowiedzialnych czynności w ochronie katodowej, np. 

podłączania przewodów elektrycznych do ścianek gazociągów.

Ta z pozoru prosta czynność, jaką jest przyłącze kab-

la do rurociągu ciśnieniowego, urasta do problemu, 

jeśli ma spełnić wszystkie wymagania podane w nor-

mach. Chodzi tu przede wszystkim o bezpieczeństwo eksploa-

tacji obiektu znajdującego się pod znacznym ciśnieniem, chociaż 

z punktu widzenia ochrony katodowej zasadniczą kwestią jest 

odpowiednia izolacja takiego złącza przed szkodliwym oddzia-

ływaniem środowiska. Wyniki badań dopuszczonych metod 

przyłączania przewodów ochrony katodowej do gazociągów 

przesyłowych mogą być bardzo przydatne przy ich wyborze, 

chociaż z obserwacji ekspansji europejskiego rozwiązania na 

rynku amerykańskim największe uznanie zdobywa obecnie me-

toda „Pin brazing”. Chcąc spełnić wszystkie wymagania zwią-

zane ze stosowaniem tej technologii należy uzyskać uprawnie-

nia Urzędu Dozoru Technicznego.

Rok 2007 jest także rokiem 35-lecia działalności Pol-

skiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed 

Korozją przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich. Organ ten, początkowo jako Central-

na Komisja, mający za zadanie regulaminowe dbanie o  rozwój 

krajowej nauki i techniki w dziedzinie elektrochemicznej ochro-

ny przed korozją, powołany został w roku 1972 jako naukowo-

techniczna jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Elektry-

ków Polskich. Założycielami było 30-osobowe grono polskich 

specjalistów z ośrodków naukowych, instytutów przemysło-

wych i dużych zakładów przemysłowych. Na czele Komisji sta-

nęła doc. dr inż. Olimpia Skiba-Rogalska, która funkcję prze-

wodniczącej pełniła nieprzerwanie przez 22 lata do roku 1994, 

kiedy to Centralna Komisja przekształciła się w Polski Komitet 

Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją. Komitet swoje zada-

nia spełnia do dnia dzisiejszego i ma nadzieję doczekać równie 

pięknego jubileuszu jak „Ochrona przed Korozją”.

dr inż. Wojciech Sokólski
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