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Ochrona przed korozją instalacji wodnych 
zasilająco-zrzutowych w dużych zakładach 

przemysłowych z zastosowaniem 
technologii ochrony katodowej

W pracy przedstawiono niektóre zrealizowane systemy ochrony katodo-
wej podziemnych stalowych kolektorów wodnych i ściekowych. Omówiono 
instalację w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie oraz ocenę 
techniczną takiego przedsięwzięcia dla kolektorów Rafi nerii w Płocku. Za-
prezentowano system ochrony katodowej rurociągów stalowych od strony 
wewnętrznej w obiegu chłodzącym Elektrowni „Łaziska” wykorzystujące-
go wodę kopalnianą oraz projekt realizacji podobnego zadania dla ruro-
ciągów zrzutowych wód nadoosadowych w ZH Rudna KGHM. Omówiono 
nowe metody oceny zagrożeń korozyjnych instalacji wodnych i skuteczności 
ochrony katodowej rurociągów z wyko rzys taniem techniki korozymetrii re-
zystancyjnej. 
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Anticorrosion protection of water and wastewater installations in big industrial 
plants using cathodic protection technology

The paper presents some of the cathodic protection (CP) systems realized for wa-
ter and wastewater underground pipelines. The installation implemented in Pulp and 
Paper Mill in Kwidzyn has been described as well as a technical assessment of such 
a system applied for collectors in Płock refi nery. The internal CP of steel pipelines 
in the cooling water system supplied with mine water in ”Łaziska” Power Plant has 
been presented. The similar project for pipelines discharging oversedimentary wa-
ter in Hydrometallurgical Works of KGHM Rudna has been also described. The new 
diagnostic methods of a corrosion hazard for water installations as well as cathodic 
protection effectiveness by the electric resistance corrosimetry have been described.
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1. Wprowadzenie

Zabezpieczenie przed korozją metalowych 
konstrukcji podziemnych, takich jak rurociągi 
stalowe czy zbiorniki, za pomocą ochrony ka-
todowej z wykorzystaniem stałego prądu elek-
trycznego znane jest i szeroko wykorzystywa-
ne jest od wielu lat w zastosowaniu  do takich 
obiektów jak np. gazociągi czy naftociągi [1] 
oraz jednostki pływające i konstrukcje hydro-
techniczne [2]. To względy bezpieczeństwa 
eksploata cji, zagrożenie środowiska natural-
nego, zdrowia i życia ludzi skłoniły do sze-
rokiego upowszechnienia technologii ochrony 
katodowej obiektów związanych z transpor-
tem i magazynowaniem gazu ziemnego, ropy 

naftowej i jej pochodnych oraz innych me-
diów chemicznych. To cienka stalowa ścianka 
rurociągów lub zbiorników oddziela te szko-
dliwe substancje od otaczającego środowiska, 
i to od kondycji technicznej tej ścianki, w tym 
także od jej korozji, zależy nie tylko żywot-
ność obiektu, ale przede wszystkim bezpie-
czeństwo eksploatacji i prawdopodobieństwo 
wystąpienia nieprze widzianej awarii.

Na tym tle ochrona przeciwkorozyjna insta-
lacji transportujących oraz magazynujących 
wodę, zarówno tę czystą do celów przemy-
słowych, jak również odpadową, zrzucaną do 
naturalnych cieków wodnych, do niedawna 
wydawała się znacznie mniej istotna. Wy-
stępujące awarie, związane z perforacją sta-

lowych ścianek i wyciekiem wody do ziemi, 
nie są tak uciążliwe jak np. z wypływem ropy 
naftowej czy ulatnianiem się gazu (groźba 
wybuchu). Wyjątek tu stanowią ciepłociągi, 
gdzie w takiej sytuacji powstaje zagrożenie 
poparzenia ludzi. Także koszty usuwania awa-
rii korozyjnych instalacji wodnych są relatyw-
nie niskie. Dopiero nasilanie się tych awarii 
z upływem czasu zmusza do podejmowania 
środków związanych z ochroną przed korozją 
tych obiektów.

Obecnie znaczny wzrost ceny wody oraz 
kosztów jej kondycjonowania, a także za-
ostrzające się wymogi ochrony środowiska 
spowodowały, że zarówno wodne instalacje 
zasilające, jak również zrzutowe, muszą praco-
wać bezawaryjnie, a wszel kie nieszczelności, 
prowadzące do wydostawania się wody do zie-
mi, każdorazowo są bardzo kosztowne. Nale-
ży koniecznie zwrócić uwagę na fakt, że budo-
wane w latach powojennych ubiegłego wieku, 
a w szczególności w latach siedem dziesiątych, 
duże zakłady przemysłowe eksploatowane są 
dzisiaj już w niewielkim dystansie czasowym 
od  granicy projektowanej żywotności (około 
50 lat).  To właśnie dzięki tym okolicznościom 
wzrasta zainteresowanie przedłużeniem czasu 
eksploata cji i bez awaryjnego funkcjonowa-
nia wodnych instalacji zasilająco-zrzutowych 
w dużych zakładach przemysłowych.

Technologia ochrony katodowej jawi się 
więc jako idealne rozwiązanie nasilają cych 
się problemów eksploatacyjnych – umożli-
wia zatrzymanie przebiegających procesów 
korozyjnych, nie wymaga dostępu do zabez-
pieczanych powierzchni stalo wych (np. odko-
pywania rurociągów), jest czysta ekologicznie 
i prosta w eksploatacji. Umożliwia zastoso-
wanie ochrony stalowej ścianki zarówno od 
strony wody (ścianki rurociągu od strony we-
wnętrznej) i od strony ziemi (ścianki od strony 
zewnętrznej). To stały prąd elektryczny, wy-
pływając ze specjalnych anod do środowiska 
i dalej do powierzchni stalowej, umożliwia 
całkowite zahamowanie procesu korozji. Za-
sadnicza trudność to taka, by prąd elektryczny 
docierał równomiernie w wystarczającej ilości 
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do całej chronionej powierzchni stalowej, ale 
jest to zadanie wyłącznie dla specjalis tów obe-
znanych z tajnikami tej technologii ochrony 
przeciwkorozyjnej metali.

Poniżej przedstawiono wybrane zastosowa-
nia systemów ochrony katodowej instalacji 
wodnych zasilająco-zrzutowych wdrożonych 
przez SPZP CORRPOL w dużych zakładach 
przemysłowych. Zwrócono uwagę na zasto-
sowanie własnej nowo czesnej techniki oce-
ny szybkości korozji i skuteczności ochrony 
przed korozją za pomocą korozymetrii rezy-
stancyjnej, wymaganej obecnie także przez 
normy europejskie. 

2. Ochrona katodowa kolektorów wodnych 
i ściekowych

Nieomal klasyczne rozwiązanie systemu 
ochrony katodowej zrealizowane zostało na 
kolektorach wodnych i ściekowych z Zakła-
dach Celulozowo-Papierniczych w Kwidzy-
nie w roku 1991. Zespół kolektorów wodnych 
i ściekowych stanowią:

2 rurociągi stalowe  – φ1020 mm × 12,5 mm 
o długości ok. 6300 m doprowadzające 
wodę z rzeki Wisły (ujęcie w Korzeniewie) 
do Zakładu,
2 rurociągi stalowe  – φ1020 mm × 12,5 mm 
o długości ok. 7700 m odprowadzające 
wody zrzutowe z oczyszczalni ścieków na 
terenie Zakładu do rzeki Wisły.
Rurociągi zostały wykonane i ułożone 

w gruncie w drugiej połowie lat 70. ub wieku. 
Izolację tych rurociągów stanowiła powłoka 
bitumi czna. Rurociągi są ułożone w ziemi 
równolegle do siebie w odle głości ok. 1,5–2 
m, na zmiennej głębokości od 2 do 3 m, na 
znacznej długości poniżej lustra wody grunto-
wej. Trasa od Zakładu przebiega począt kowo 
w gruncie morenowym (piaski i gliny) na-
stępnie w gruntach uprawnych stanowiących 

namuły rzeczne. W sąsiedztwie rurociągów, 
równolegle do nich, ułożone są 2 kable ener-
getyczne 16 kV, zasilające pompownię ujęcia 
wod nego. 

Zespół kolektorów wodnych i ściekowych 
jest trudnym obiektem do ochrony katodowej, 
ze względu na dużą powierzchnię (ok. 90.000 
m2), bliskie ułożenie ruro ciągów oraz wystę-
powanie na nich dodatkowych konstrukcji 
(stalowe komory odpowietrzników). W skład 
obecnie działającego systemu ochrony ka-
todowej kolektorów wodnych  i ściekowych 
wchodzą następujące elementy (rys. 1):

stacje ochrony katodowej (SOK) o mocy  –
1800 VA z możliwością  płynnej regulacji 
parametrów prądowych,
układy anodowe płytko zagłębione, zawie- –
rające trudno roztwa rzalne anody z żeliwa 
wysokokrzemowego umieszczone w wy-
pełnie niach koksowo-grafi towych w odle-
głości 200–300 m od kolektorów,
linie kablowe łączące wejście stacji ochrony  –
katodowej z siecią zasilającą 220 V/50 Hz 
oraz wyjścia stacji z rurociągami (podłą-
cze nie katodowe) i anodami (podłączenie 
anodowe), 
układ kontrolny obejmujący punkty kon- –
trolno-pomiarowe (P) rozmieszczone na 
trasie rurociągów i przy metalowych kon-
strukcjach obcych. 
System ochrony katodowej funkcjonuje 

nieprzerwanie do dnia dzisiejszego będąc pod 
stałym nadzorem serwisowym SPZP COR-
RPOL. Od czasu uruchomienia instalacji 
ochronnej nie odnotowano żadnego uszkodze-
nia korozyjnego rurociągów. 

Parametry pracy układów anodowych po 
wielu latach pracy uległy niewielkiemu po-
gorszeniu. W kilku przypad kach pojedyncze 
anody uległy już zużyciu i nie dostarczają prą-
du polaryzującego, co powoduje zwiększone 

obciążenie pozostałych anod. Jednak dotych-
czas żaden z układów wieloanodowych nie 
spowodował krytycznego ograniczenia pracy 
stacji ochrony katodowej. Remont układów 
anodowych i stacji przewidziany jest w naj-
bliższych latach. 

Na całej trasie kolektorów uzyskuje się po-
tencjały spełniające kryterium przynaj mniej 
– 0,85 V wzgl. elektrody Cu/nas.CuSO4, co 
jest zgodne z wymaganiami normy europej-
skiej i międzynarodowej [3, 4]. Przykładowe 
parametry pracy poszczególnych stacji ochro-
ny katodowej przedstawiono w tabl. 1.

Tablica 1. Parametry wyjściowe stacji 
ochrony katodowej (napięcie i prąd wyj-
ściowy, sumaryczna rezystancja anod)
Table 1.

Nr stacji
Parametry pracy

U,  V I,  A ΣR , Ω
SOK-0.1 22 10 2,2
SOK-0.2 18 15 1,2
SOK-1 36 16 2,25
SOK-2 30 12 2,5
SOK-3 45 15 3,0
SOK-4 58 9 6,4
SOK-5 56 14 4,0
SOK-6 24 15 1,6

SOK-6.1 45 1 45
SOK-7 22 13 1,7

SOK-7.1 17 2 8,5

Bardzo dobre rezultaty wieloletniej eksplo-
atacji ochrony katodowej opisanych wyżej 
kolektorów wodnych i ściekowych zachęci-
ły inne duże zakłady przemysłowe do anali-
zy możliwości wykorzystania tego rodzaju 
ochrony przeciwkorozyjnej swoich obiektów, 

Rys. 1. Schemat rozmieszczenia podzespołów instalacji ochrony katodowej kolektorów
Fig. 1. Schematic location of elements for cathodic protection installation of collecting pipes
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często analogicznych, np. Inowrocławskie Za-
kłady Chemiczne – Soda Mątwy SA (wdrożo-
na przez SPZP CORRPOL ochrona katodowa 
kolektora wód nadosadowych do rzeki Wisły) 
czy PKN „ORLEN” Płock.

Kolektory dosyłowe wody przemysłowej 
z ujęcia na rzece Wiśle do rafi nerii płockiej 
zostały wybudowane w latach sześćdziesią-
tych (Dn 1000) oraz siedemdziesiątych (2 × 
Dn 1200) ubiegłego stulecia. Długości trzech 
kolektorów wynoszą ponad 3 km. Trasa prze-
biega w dużej mierze przez tereny ogródków 
działkowych, tereny rolnicze, leśne i nieużytki 
miejscami podmokłe. W wyniku przeprowa-
dzonych badań ustalono, że ochronę katodo-
wą kolektorów wodnych można zrealizować 
za pomocą 7–8 instalacji ochrony katodowej, 
równomiernie rozmieszczonych wzdłuż ruro-
ciągów, każda o niskonapięciowym prądzie 
wyjściowym około 50 A. Kolektorów nie 
można elektrycznie odizolować od innych 
metalowych konstrukcji podziemnych, ale 
przy założonych parametrach ochrony moż-
na oczekiwać pełnego spełnienia warunków 
określonych w normie europejskiej [5]. Z in-
żynierskiego punktu widzenia, koszty zarów-
no modernizacji trasy kolektorów, jak i budo-
wy nowych, wobec możliwości utrzymania 
przydatności technicznej istnieją cych kolek-
torów wodnych za pomocą ochrony katodo-
wej jeszcze przez wiele lat, wskazują na brak 
uzasadnienia podejmowania nowych inwesty-
cji. Analiza kosztów wykazała, że nakłady na 
zastosowanie ochrony katodowej istniejących 
obiektów stanowią zaledwie około 1/25 kosz-
tów wymiany kolektorów na nowe. Rafi neria 
posiada systemy ochrony katodowej ropo-
ciągów oraz den zbiorników magazynowych 
(opracowania SPZP CORRPOL) i zapewne w 
najbliższym czasie także wdroży takie zabez-
pieczenie przeciwkorozyjne kolektorów wod-
nych [6, 7].

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że oprócz 
instalacji zasilających i zrzutowych na terenie 
samych zakładów (rafi nerii, elektrowni, zakła-
dów chemicznych itp.) znajduje się gęsta sieć 
rurociągów wodnych – wody surowej, tech-
nologicznej, przeciw pożarowej, pitnej i wielu 
innych. Ochrona katodowa tak gęstej infra-
struktury wymaga zastosowania specjalnych 
technik. SPZP CORRPOL wdrożył z sukce-
sem zabezpieczenie przeciwkorozyjne tego 
rodzaju infrastruktury na terenie Elektrowni 
„OPOLE” oraz w Zakładach Chemicznych 
„POLICE”.

Niezależnie od sprawnie funkcjonującej 
instalacji ochrony katodowej zewnę trznych 
ścianek stalowych kolektorów wodnych 
i ściekowych pod Kwidzynem prowadzone 
są tam także systematyczne badania procesów 
korozji wewnątrz rurociągów. Monitorowanie 
zagrożenia korozyjnego obejmie docelowo 
każdy z czterech rurociągów w dwóch miej-
scach – w części wlotowej i wylotowej (w sze-
ściu miejscach). Wykonywane są: 

pomiary rezystometryczne szybkości koro- –
zji (metoda ER) – co dwa miesiące,

pomiary polaryzacyjne szybkości korozji  –
(metoda RP) – co dwa miesiące,
pomiary grawimetryczne szybkości korozji  –
(metoda GR) – raz na rok,
ocena wizualna formy zaatakowania koro- –
zyjnego – raz na rok.
Wygląd czujnika przedstawia fot.1, zaś 

przykładowe wyniki na rys. 2 i 3.
Należy mieć na uwadze, że powyższe wy-

niki uzyskane za pomocą metod pośrednich 
monitorowania korozji mają charakter w du-
żej mierze przybliżony. Rzeczywista szyb-
kość korozji ścianek rurociągów jest niższa 
ze względu na obec ność na ich powierzchni 
grubych warstw osadów i produktów korozji 
utworzonych podczas wieloletniej eksploa-
tacji. 

3. Ochrona katodowa w środowisku wód 
kopalnianych

W Elektrowni „ŁAZISKA”  układy wody 
chłodzącej wykonane są z rurociągów ze sta-
li zwykłej jakości R35 o dużych średnicach 
od 1,2 do 2,4 m, o grubości ścianek od 14 do 
20 mm (w zależności od średnicy rurociągu). 
Średnia liniowa szybkość przepływu wody 
w rurociągach wynosi 2÷2,5 m/s. Średnia 
szybkość korozji ogólnej tych rurociągów – 
a więc korozji jednorodnej rozłożonej na całą 
powierzchnię – wg obliczeń wynikających 
ze składu wody wynosi ok. 0,4 mm/rok. Po-
wierzchnie ścianek rurociągu były skorodo-
wane, w niektórych miejscach nastąpiły per-
foracje (fot. 2).

Wstępne badania laboratoryjne potwierdzi-
ły możliwość skutecznego hamowania korozji 
stali przy pomocy ochrony katodowej, w śro-
dowisku wody kopalnianej z układu chłodzą-
cego Elektrowni ŁAZISKA. Potencjał koro-
dującego rurociągu stalowego w tej wodzie 

wynosi ok. -400 ÷ -500 mV wzgl. nasyconej 
elektrody kalomelowej (NEK). Stwierdzono 
wysokie – 10-krotne – ograniczenie szybkości 
korozji już po obniżeniu potencjału korodują-

Fot. 1. Widok czujników korozyjnych rezystan-
cyjnych (typ RE-1/1,0F) i polaryzacyjnych (typ 
RP-3x0,2F) wyposażonych w prętowe kupony ko-
rozyjne

Photo 1. View of the electric resistance probes (Type 
ER-1/1.0-FC) and the polarization resistance probes 
(Type RP-3x0.2F) equipped with corrosion coupons 
(rods)

Przyjęta skala zagrożenia korozyjnego:

Szybkość korozji 
w   μm/rok Zagrożenie korozyjne

poniżej 20 pomijalne
od 20 do 40 niskie
od 40 do 50 dopuszczalne
od 50 do 200 silne
powyżej 200 awaryjne

Established scale of corrosion hazard:

Corrosion Rate 
in μm/year

Corrosion 
Hazard

below 20 negligible
from 20 to 40 low
from 40 to 50 permissible
from 50 to 200 intense

over 200 emergency

Rys. 2, 3. Przykładowe wyniki pomiarów szybkości korozji wewnątrz kolektorów wodnych i ściekowych 
uzyskane różnymi technikami monitorowania: RP – rezystancji polaryzacyjnej, ER – korozymetrii rezysto-
metrycznej, GR – grawimetrii
Fig. 2, 3. Exemplary results of corrosion rate measurements inside water and wastewater collecting pipes by 
different monitoring techniques: RP – polarization resistance, ER – electric resistance, GR – gravimetry

Fot. 2. Wygląd powierzchni rury – perforacja ścian-
ki
Photo 2. View of the internal pipe surface – wall 
perforation
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cej stali o 100 mV w stosunku do potencjału 
korozyjnego. 

Woda z Elektrowni ŁAZISKA charaktery-
zuje się wysokim zasoleniem, w tym znacz-
ną zawartością agresywnych jonów chlorko-
wych (500–1700 mg/dm3) i siarczanowych 
(500–1200 mg/dm3), a podczas schładzania 
w chłodni kominowej jest maksymalnie natle-
niana. Jednocześnie woda ta wykazuje znacz-
ną twardość (dodatni indeks nasycenia) i wy-
raźną skłonność do wytrącania osadów.

Taki skład  powoduje, że jest to środowisko, 
z którego łatwo wytrącają się osady kamie-
nia wodnego, lecz jednocześnie środowisko 
o silnych właściwościach korozyjnych, w tym 
o skłonnościach do wywoływania korozji 
wżerowej stali.

Na podstawie badań modelowych i obliczeń 
zaproponowano system ochrony katodowej, 
którego ideowy schemat przedstawiony jest 
na rys. 4. Na fot. 3 pokazany został sposób 
mocowania anod. 

Stosowanie ochrony katodowej wewnętrz-
nych powierzchni rurociągów wody chłodzą-
cej rozpoczęto od 1996 r. Prace projektowe 
i zabudowę instalacji wykonał SPZP CORR-
POL. W ciągu dwóch lat wykonano ochronę 
katodową odcinków, których zestawienia za-
warte jest w tabl. 2, zaś na fot. 4 i 5 wynik po 
trzech latach.

Kontrolę skuteczności ochrony katodowej 
ścianki rurociągu prowadzono za pomocą 
czujników korozymetrycznych. Uzyskany 
rezultat ubytków korozyjnych elek trod ekspo-
nowanych wewnątrz rurociągów podłączonej 

Medium przepływającym wewnątrz  rurocią-
gów jest woda nadosadowa o natężeniu prze-
pływu ok. 18 tys. m3/h, tj. o średniej szybkości 
liniowej ok. 1,6 m/s. Charakteryzuje się du-
żym zasoleniem (ok. 7000 mg Cl–/dm3 wody, 
ok. 2500 mg SO4

2–/dm3 wody) i silnymi wła-
ściwościami korozyjnymi. Twardość ogólna 
tej wody wynosi ok. 250°n, występuje znaczna 
ilość ciał nierozpuszczalnych – ok. 16.000 
mg/dm3. Rezystywność wody w temp 20°C 
wynosi 0,45 Ω⋅m. 

Celem uzyskania skutecznej ochrony prze-
ciwkorozyjnej (powyżej 90 %) – jak wykazały 
posiadane doświadczenia – należy polaryzację 
katodową prowadzić w taki sposób, aby cała 
chroniona powierzchnia uzyskała  potencjał 
co najmniej o 100 mV bardziej elektroujemny, 
niż wartość potencjału stacjonarnego. Na pod-
stawie badań laboratoryjnych stwierdzono, 
że w pierwszym okresie należy powierzchnię 
wewnętrzną rurociągu stalowego  polaryzo-
wać prądem katodowym o średniej gęstości 
ok. 30÷50 mA/m2. Całkowity prąd ochrony 
katodowej konstrukcji  w pierwszym okresie 
polaryzacji winien wynieść zatem maksymal-
nie 550 A. Projekt techniczny systemu ochro-
ny katodowej tunelu i jego wdrożenie zreali-
zuje SPZP CORRPOL.

4. Podsumowanie

Wysoka efektywność stosowania systemów 
ochrony katodowej powoduje, że znajduje ona 
zastosowanie w coraz to trudniejszych i bar-
dziej odpowiedzialnych układach przemysło-
wych. Przedstawione wyżej przykłady takich 

Rys. 4. Schemat instalacji ochrony katodowej wielkośrednicowego rurociągu 
wody chłodzącej: centrycznie mocowana lina prowadząca, do której umocowa-
ny jest przewód elektryczny z anodami, wyprowadzony na zewnątrz rurociągu 
do stacji ochrony katodowej
Fig. 4. Scheme of the cathodic protection installation for a large diameter co-
oling water pipeline. There are visible: centrically fi xed rope with fastened ano-
des and electric cable lead out to the transformer rectifi er

Fot. 3. Anoda Ti/MMO i sposób jej mocowania na 
linie nośnej
Photo 3. Ti/MMO anode and the way of its moun-
ting to a carrying rope

Fot. 4, 5. Obraz powierzchni tego samego miejsca na ściance rurociągu wody chłodzącej przed (z lewej) i po 
(z prawej) zastosowaniu ochrony katodowej podczas przeglądu instalacji po trzech latach eksploatacji
Photos 4,5. The pictures of the same place for the cooling water pipe wall before (left) and after (right) 
application of cathodic protection.

Tablica 2. Odcinki rurociągów wody chłodzącej z systemem ochro-
ny katodowej

Table 2.

Lp. Obiekt objęty 
ochroną Długość Powierzchnia Termin 

wykonania

1. Rurociągi układu 
chłodzącego bl. 11 ok. 780 mb ok. 5000 m2 11.1996 r.

2. Rurociągi układu 
chłodzącego bl. 10 ok. 460 mb ok. 3100 m2 10.1997 r.

3. Rurociągi układu 
chłodzącego  bl. 1 i 2 ok.1250 mb ok. 6600 m2 06.1999 r

4. Rurociągi układu 
chłodzącego bl. 12 ok. 560 mb ok. 3800 m2 10.1999 r

Rys. 5. Przykładowa zależność ubytków korozyj-
nych elektrod symulujących (czujników korozyme-
trycznych) w funkcji czasu ekspozycji w rurociągu 
wody chłodzącej (w wodzie kopalnianej) z i bez 
ochrony katodowej
Fig. 5. The exemplary dependence of corrosion pro-
be losses in function of exposure time for the co-
oling water pipeline (mine water) protected cathodi-
cally and not protected

i niepodłączonej do systemu ochrony katodo-
wej przedstawia rys. 5. 

Zadowalające rezultaty ochrony przed koro-
zją praktycznie gołych rurociągów stalowych 
w silnie korozyjnym środowisku wód kopal-
nianych wskazują na możliwość zastosowania 
opisywanej technologii ochrony katodowej do 
zabezpieczenia tunelu zrzutowego wód na-
dosadowych w Zakładzie Hydrotechnicznym 
KGHM w Rudnej.

Tunel ten (rurociąg) przeznaczony jest do 
transportu wody zwrotnej z wieży ujęciowej 
wód nadosadowych na zewnątrz zbiornika 
osadowego. Sumaryczna powierzchnia prze-
znaczona do ochrony wynosi ok. 11.000 m2. 
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zastosowań wyraźnie pokazują skuteczność 
tego rodzaju zabezpieczenia przeciwkorozyj-
nego potwierdzoną nie tylko badaniami, ale 
także konkretnymi odpowiedzialnymi do-
świadczeniami przemysłowymi – wieloletnią 
bezawaryjną pracą skomplikowanych obiek-
tów w trudnych warunkach środowiskowych. 
Należy podkreślić, że opisane zastosowania 
nie dotyczą obiektów nowych, a konstrukcji 
starych, wyeksploatowa nych, zbliżających 
się do kresu swojej żywotności. Dzięki syste-
mom ochrony katodowej może on być jeszcze 
znacząco wydłużony. Ze względu na różno-
rodność zastosowań trudno oszacować eko-
nomiczny aspekt takiego działania. W kon-
frontacji z budową nowych obiektów – nie ma 
konkurencji.

Ochrona katodowa w swoich założeniach 
jest prosta, a jej zalety oczywiste. Znacznie 
trudniej jest proste zasady tej techniki wcielić 
w życie, a zastosowanie jej do tak złożonych 
układów, które były wyżej opisane wymaga 
szczególnej wiedzy i doświadczenia całego 
zespołu specjalistów. Nie można zaobserwo-
wać w prosty sposób efektów działania ochro-
ny katodowej bez wykonania specjalistycz-
nych pomiarów korozyjnych, których celem 
jest ustalenie skuteczności działania zabezpie-
czenia przeciwkorozyjnego w każdym indy-
widualnym przypadku. Mając to na uwadze, 
przy okazji opisu zastosowanych systemów 
ochrony katodowej różnych konstrukcji prze-
mysłowych, wskazano na potrzebę rozważne-
go monitorowania postępu procesów korozyj-
nych i zaprezentowano nowoczesną technikę 
pomiarową – korozymetrię rezystancyjną. 
Umożliwia ona bezpośrednią ocenę efek-
tywności ochrony przeciwkorozyjnej, a tym 
samym ocenę skuteczności poszczególnych 
techno logii, w tym ochrony katodowej. Jako 
kryterium ochrony przed korozją obecne nor-
my przyjmują zmniejszenie szybkości procesu 
korozyjnego do poziomu mniej szego niż 0,01 
mm/rok. Tak też sformułowane są kryteria 
ochrony katodowej zawarte w przyjętych nor-
mach [3–5]. Realizację tych wymagań zapew-
nia wykorzystanie techniki korozymetrii rezy-
stancyjnej (pomiarów rezystometrycznych).

W omawianym zakresie uzyskane dotych-
czas wyniki wieloletnich badań i doś wiadczeń 
zebranych w skali przemysłowej upoważniają 
do sformułowania następu ją cych wniosków: 

Technika korozymetrii rezystancyjnej wy- –
kazała swoją wysoką przydatność i uży-
teczność do monitorowania skuteczności 
ochrony katodowej konstrukcji stalowych 
w kontakcie z gruntem lub wodą.
Technikę tę należy zalecić jako metodę uzu- –
pełniającą do klasycznych pomiarów poten-
cjałowych, zwłaszcza tam, gdzie budzą one 
istotne wątpliwości.
Ochrona katodowa instalacji wodnych 

zasilająco-zrzutowych w dużych zakładach 
przemysłowych – jak to wynika z tego opra-
cowania – znajdować będzie coraz to większe 
zastosowanie. Jej prawidłowa realizacja w ta-
kich układach znacząco różni się od typowych 

i popularnych zastosowań ochrony katodowej 
np. w gazownic twie. Z tego względu rozwój 
i upowszechnianie omawianej technologii po-
winno spoczywać w doświadczonych rękach 
odpowiednio wyszkolonego personelu ochro-
ny katodowej. Zakres kompetencji tej grupy 
zawodowej określa norma PN-EN 15257 [8]. 
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