
Na zaproszenie Centrum Kompetencji Ochrony Przeciwko-
rozyjnej w firmie RUHRGAS AG w Essen (Kompetenz-Center-

Korrosionsschutz)  w dniach 10-12 czerwca br. wizyt´ z∏o˝y∏o 11 pol-
skich specjalistów ochrony katodowej. Wyjazd zorganizowany zosta∏
przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie
i wzi´∏y w nim udzia∏ osoby zajmujàce si´ zawodowo problematykà
ochrony katodowej sieci gazowniczych z ca∏ej Polski (Warszawa,
Poznaƒ, Wroc∏aw, Kraków, Âwierklany, Tarnów, Gdaƒsk).
Gospodarzem spotkania na terenie Altenessen byli szef dzia∏u badaw-
czo-rozwojowego Ruhrgas AG Pan Dirk von Ameln oraz kierownik
grupy ochrony antykorozyjnej Pan Hans W. Theilmeier-Aldehoff. Za
przekazanie i wymian´ doÊwiadczeƒ dotyczàcych ochrony katodowej
rurociàgów gazowniczych odpowiedzialny by∏ Pan Detlef Wessling,
znany specjalista z tego zakresu w Ruhrgas AG.

Wprogramie przewidziano podanie szerokiej informacji o sys-
temie przesy∏owym gazociàgów nadzorowanym przez

Ruhrgas AG oraz stosowanych w tej firmie metodach ochrony
przeciwkorozyjnej podziemnych rurociàgów gazowniczych. 

GoÊciom zaprezentowane zosta∏y referaty dotyczàce pomiaru
potencja∏u gazociàgów polaryzowanych katodowo i technik

eliminowania omowego spadku napi´cia IR, okreÊlania lokalizacji
ubytków pow∏oki na rurociàgach przesy∏owych oraz potencja∏u
ochronnego w miejscach pozbawionych izolacji, oceny wp∏ywu linii
wysokiego napi´cia na gazociàgi i korozj´ wywo∏anà pràdami
przemiennymi, a tak˝e zjawiska korozji pod pow∏okami izolacyjnymi
gazociàgów. Tematyka ta wzbudzi∏a du˝e zainteresowanie i szerszà
dyskusj´. W trakcie dyskusji wymienione zosta∏y z gospodarzami
informacje o niektórych problemach technicznych zwiàzanych

z eksploatacjà instalacji ochrony katodowej gazociàgów, zarówno
w Polsce jak i w Niemczech. 

Wyk∏ad dotyczàcy oceny ubytków korozyjnych na Êcianach
rurociàgów uzupe∏niony zosta∏ pokazem laboratorium mate-

ria∏owego, gdzie zademonstrowano próby odkszta∏ceƒ rurociàgu oraz
technik´ odwzorowywania ubytków korozyjnych na Êciankach rur
i ocen´ ich wytrzyma∏oÊci dokonywanà metodami numerycznymi
(MES). Podziw wzbudza∏y badania prowadzone na rurach stalowych
instalowanych na terenie Essen na poczàtku ubieg∏ego wieku i z
powodzeniem eksploatowanych do dnia dzisiejszego (oczywiÊcie ze
sprawnie funkcjonujàcà instalacjà ochrony katodowej gazociàgów).

Wizyta zakoƒczona zosta∏a wyk∏adami z zakresu lokalnej
ochrony katodowej t∏oczni i obiektów przemys∏owych wraz ze

zwiedzeniem takiego zrealizowanego projektu na terenie t∏oczni
Werne, obs∏ugujàcej pó∏nocny region przesy∏owy gazu w Niemczech.
Zademonstrowano pracujàce stacje ochrony katodowej oraz oprowa-
dzono goÊci po terenie t∏oczni. Spore zainteresowanie wzbudzi∏o zain-
stalowane w pobli˝u t∏oczni urzàdzenie do aktywnego uziemiania
gazociàgów przesy∏owych znajdujàcych si´ pod wp∏ywem linii
przesy∏owych wysokiego napi´cia. Jest to uk∏ad prototypowy
testowany aktualnie przez specjalistów niemieckich.

Oprócz bogatego i doskonale przygotowanego programu meryto-
rycznego, niezwykle goÊcinni gospodarze szczelnie wype∏nili

czas pobytu w Essen innymi atrakcjami, do których nale˝y w pier-
wszym rz´dzie zaliczyç zwiedzenie zabytkowej kopali w´gla kamien-
nego Zollverein. Obiekt nieczynnej kopalni wraz z pozosta∏ymi
urzàdzeniami technicznymi wzbudzi∏ wielkie zainteresowanie, a widok
z szybu kopalni zielonej panoramy Zag∏´bia Rury pozostanie na d∏ugo
w pami´ci. Dopisa∏a tak˝e pogoda. Na szcz´Êcie podczas niesamo-
witych upa∏ów sp´dzano czas pracowicie w sali wyk∏adowej. Chwila
odpoczynku i czas na chocia˝by ma∏y spacer mo˝liwe by∏y jedynie
w czasie doÊç d∏ugiej podró˝y.

Wizyta zosta∏a wspaniale zorganizowana. Gospodarze przygo-
towali prezentacje i teksty swoich wystàpieƒ w j´zyku pol-

skim, a podczas ca∏ego pobytu ekipie towarzyszy∏y dwie t∏umaczki
zaopatrzone w odpowiedni sprz´t techniczny pozwalajàcy na t∏u-
maczenie symultaniczne, zarówno referatów i dyskusji na sali
wyk∏adowej, jak równie˝ w czasie  zwiedzania obiektów. Materia∏y te
znalaz∏y si´ na krà˝ku CD, który otrzymali wszyscy uczestnicy
spotkania. Za t´ niebywa∏à trosk´ i goÊcinnoÊç nale˝à si´ serdeczne
podzi´kowania naszym kolegom z Ruhrgas AG. Nale˝y mieç
nadziej´, ˝e uda si´ w naszym Êrodowisku – bioràc za przyk∏ad
opisanà wy˝ej wycieczk´ technicznà – kontynuowaç wymian´
doÊwiadczeƒ z zakresu technologii ochrony katodowej z przodujàcy-
mi oÊrodkami w Europie.
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