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Jedna z najskuteczniejszych metod ochro
ny przeciwkorozyjnej – technologia ochrony 
katodowej – ma niestety ograniczone zasto
sowanie w technice. Posługując się podziałem 

sugerowanym przez normy, znajduje ona zastosowanie przede wszyst
kim w czterech obszarach: w odniesieniu do stalowych konstrukcji zako
panych w ziemi lub zanurzonych w wodzie na lądzie (rurociągi, zbior
niki), do konstrukcji stalowych w kontakcie z wodą morską (jednostki 
pływające, konstrukcje hydrotechniczne, platformy wydobywcze, ruro
ciągi podwodne), do stali znajdującej się w kontakcie z betonem (zbro
jenie betonu, elementy wsporcze fundamentów) oraz do wewnętrznej 
powierz chni obiektów stalowych wypełnionych środowiskiem elektro
litycznym (wewnętrzne ściany rurociągów, zbiorników, aparatów che
micznych). W każdym z tych obszarów wypracowane zostały odpowied
nie metody postępowania: zasady projektowania i eksploatacji ochrony 
katodowej, a  nade wszystko kryteria i techniki oceny skuteczności jej 
działania przeciw korozyjnego. Niestety pomimo tego, że zasady teore
tyczne są wszę dzie analogiczne, tzn. efekt zabezpieczenia przeciwkoro
zyjnego osiąga się poprzez przepływ prądu stałego wpływającego ze 
środowiska elektrolitycznego do zabezpieczanej powierzchni stalowej, 
to nie znaczy, że w każdym z tych obszarów zastosowań przebieg reakcji 
elektroche micznych odpowiedzialnych za uzyskanie efektu ochronnego 
jest taki sam.

Ta nakreślona wyżej różnorodność w obszarze technologii ochrony 
katodowej znalazła odzwierciedlenie w normach określających oczeki
wane kompetencje personelu zajmującego się tą techniką zabezpieczeń 
przeciwkorozyjnych (EN 15257, ISO 15257) – tu też w programie certyfi
kacji ustalono różne zakresy wymaganej wiedzy i doświadczenia tech
nicznego dla tych czterech dziedzin zastosowań ochrony katodowej. 
Sprawa dotyczy w każdym z tych przypadków specyficznych kwalifikacji 
i znajomości zarówno z dziedziny elektrotechniki, jak i elektrochemii. 
Łatwo sobie np. wyobrazić różnice w ochronie katodowej kadłuba statku 
i prętów zbrojeniowych w żelbetowej konstrukcji mostu. Pomimo tego, 
że w obu przypadkach wymagane jest zapewnienie niezbędnego dopły
wu prądu do chronionej powierzchni, to zjawiska temu towarzyszące 
uzależnione są przede wszystkim od składu chemicznego i przewodnic
twa elektrycznego środowiska elektrolitycznego oraz szybkości reakcji 
elektrodowych na granicy metal/elektrolit i w końcu dyfuzji produktów 
tych reakcji z powierzchni stali w głąb elektrolitu. Ich konsekwencją jest 
mierzalna zmiana potencjału elektrochemicznego na granicy faz metal/
elektrolit, nazywana polaryzacją elektrochemiczną. Ta zmiana potencjału 
nie zależy w sposób liniowy od prądu, który ją wywołuje. Jest to jedna 
z  przyczyn występujących trudności w rozumieniu przez elektryków 
zjawisk elektrochemicznych związanych z ochroną katodową.

Bez wątpienia obecnie największy zakres zastosowań technicznych 
ochrony katodowej ma związek z koniecznością eksploatacji stalowych 
obiektów w agresywnym środowisku zasolonej wody morskiej (transport 
morski, porty, górnictwo podwodne) oraz w ziemi (transport i maga
zynowanie cieczy i gazów). O ile agresywność korozyjną środowiska mor
skiego dość łatwo można sklasyfikować, bo zależy od stężenia elektrolitu 
i rozpuszczonego w nim tlenu, a więc od rodzaju akwenu i głębokości 
zanurzenia w wodzie, to w przypadku agresywności korozyjnej gruntu 
sprawa ta jest bardziej złożona, w szczególności, gdy agresywność ta 
odnoszona jest do konstrukcji wydłużonych, jakimi są rurociągi stalowe. 
Powodem jest różnorodność właściwości fizykochemicznych gruntów 
(np. glina, piasek, torf ), które kontaktując się w różnych miejscach z tym 
samym obiektem metalowym mogą wywoływać tworzenie się na jego 
powierzchni tzw. makroogniw korozyjnych, tj. miejsc, które charaktery
zują się różnym potencjałem elektrochemicznym na granicy faz me tal/

ziemia. Konsekwencją ich występowania jest interakcja pomiędzy ob
szarami o zróżnicowanych właściwościach elektrochemicznych i prze
pływ pomiędzy nimi prądów wyrównawczych (anoda: potencjał bardziej 
dodatni, wypływ prądu do ziemi; katoda: potencjał bardziej ujemny, 
wpływ prądu do metalu z ziemi). Prądy te w miejscu wypływu z rurociągu 
do ziemi powodują korozję stali – ok. 10 kg żelaza w ciągu roku przy 
przepływie prądu o natężeniu 1 A. Taki sam efekt, wynikający z prawa 
Faraday’a, wywołują także obce prądy stałe, tzw. prądy błądzące, upływa
jące z trakcji elektrycznych prądu stałego i częściowo zamykające swoje 
obwody elektryczne przez metalowe elementy stalowych konstrukcji 
podziemnych. 

Już w latach trzydziestych ubiegłego stulecia zaobserwowano, że na 
rurociągach podziemnych rzeczywista różnica potencjałów pomiędzy 
anodami i katodami makroogniw korozyjnych w różnorodnych gruntach 
w zasadzie nie przekracza 0,3 V, co wprost doprowadziło do pierwszych 
zastosowań i sformułowania zasady oceny skuteczności ochrony kato
dowej rurociągów. Jeśli za pomocą zewnętrznego prądu uzyska się prze
sunięcie potencjału rurociągu do potencjału jaki występuje na nim na 
katodach, to cała powierzchnia rurociągu staje się wtedy katodą, a pro
cesy korozyjne na niej nie przebiegają. W wodzie morskiej, gdzie tego 
typu makroogniwa korozyjne nie występują, równie zadowalający efekt 
ochrony przeciwkorozyjnej uzyskuje się już przy przesunięciu potencjału 
stali w wyniku polaryzacji katodowej o 100 mV.

Potwierdzeniem takiego mechanizmu ochrony katodowej były wyniki 
prac nad termodynamiką procesów korozyjnych ilustrowane na tzw. dia
gramach Pourbaix, gdzie na płaszczyźnie zależności potencjału od pH 
środowiska zaprezentowane zostały wykresy równowag dla poszczegól
nych reakcji żelaza ze środowiskiem wodnym. Na diagramie wyróż niono 
„obszary” korozji, pasywacji i odporności korozyjnej – ten ostatni, to zakres 
zmienności potencjału i pH, przy którym jedyną formą żelaza w kontakcie 
z wodą jest jego postać atomowa, co jednoznaczne oznacza brak możli
wości przebiegu w takich warunkach reakcji korozyjnych żelaza. 

Z omawianego diagramu, powszechnie znanego wśród osób zajmu
jących się problematyką korozji, jednoznacznie wynika, że zmieniając po
tencjał w kierunku ujemnym (tak, jak w ochronie katodowej) z „obszaru 
korozji” następuje przejście do „obszaru odporności korozyjnej”. Polary
zacja katodowa w takich warunkach powinna wiązać się z wydziela niem 
na elektrodzie stalowej gazowego wodoru, co sprawdzało się przede 
wszystkim na obiektach w wodzie morskiej.

Niezmiennie od lat trzydziestych ubiegłego wieku we wszystkich nor
mach i przepisach współczesnych przyjęto jako zasadnicze kryte rium 
skutecznego działania ochrony katodowej stalowych rurociągów wartość 
jego potencjału 850 mV wzgl. nasyconej elektrody siarczanomiedzio
wej. Ustalono także warunki ochrony w obecności bakterii redukują
cych siarczany oraz limity polaryzacji katodowej celem wyelimi nowania 
możliwości wydzielania na chronionej powierzchni wodoru. Rozwój 
technologii budowy rurociągów podziemnych, a przede wszystkim 
wprowadzenie nowej generacji powłok izolujących w latach dziewięć
dziesiątych na gazociągach (np. powłoki epoksydowopoliolefinowe 
typu 3LPE, 3LPP), doprowadziło w znacznej mierze do zweryfikowania 
utrwalonych już kanonów ochrony katodowej tego typu obiektów, np. 
konieczności przyjęcia nowych zasad projektowania i budowy oraz eks
ploatacji ochrony katodowej. Ujawniły się także na nich z większą siłą 
marginalizowane wcześniej zjawiska związane z ochroną katodową. 

Przykładem jest zwiększona podatność gazociągów podziemnych 
na oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich 
napięć prądu przemiennego, której efektem były udokumentowane 
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uszkodzenia ścianek rurociągów. Ponieważ od dawna było wiadomo, 
że korozja wywoływana przez przepływ przez granicę faz metal/ziemia  
prądu przemiennego może powodować niewielkie uszkodzenia korozyj
ne – nie większe niż 4% ubytków wynikających z przepływu prądu stałe
go o takim samym natężeniu – podjęto badania, których celem miało 
być wyjaśnienie przyczyn oraz opracowanie metod eliminowania tego 
nasilającego się zagrożenia. Wyniki tych badań okazały się zaskaku  ją
ce, ponieważ laboratoryjnie wykazano, że przyczyną korozji wywoła nej 
przez prąd przemienny na chronionej katodowo powierzchni stalo wej 
jest asymetryczna reakcja na warstwie pasywnej podczas zmian kie
runku polaryzacji. Skąd się wzięła warstwa pasywna na powierzchni 
polaryzowanej katodowo? Dlaczego podczas polaryzacji katodowej, 
a więc w kierunku ujemnym wywołującym na powierzchni stali procesy 
reduk cji, pojawiają się warstwy będące wynikiem utleniania, tj. reakcji 
przeciw nej?

No cóż, zjawisko to występowało zawsze jako typowy efekt ochrony 
katodowej stalowych konstrukcji podziemnych, ale nie było dostrzegane, 
ponieważ zachodzi bezpośrednio na chronionej powierzchni pod ziemią. 
Jest wynikiem reakcji katodowej, w której następuje rozkład wody z wy
dzielaniem jonów wodorotlenowych OH. Ponieważ bezpośrednio do 
powierzchni rurociągu przylegają warstwy ziemi, w sposób naturalny 
wobec braku konwekcji i przy utrudnionej dyfuzji następuje z biegiem 
czasu zwiększenie stężenia tych jonów, a więc i wzrost pH na powierzchni 
stali. 

Powołując się na wcześniej przywołany diagram Pourbaix łatwo zau
ważyć, że z „obszaru korozji” przy wzroście pH, nawet przy braku zmian 
potencjału w kierunku ujemnym, następuje przesunięcie równowagi 
do „obszaru pasywacji”. Pasywacja – to zupełnie odmienny obraz me
chanizmu ochrony katodowej, do którego już przywarło nowe określenie 
– „pasywacja katodowa”.

Drugim ważnym składnikiem, który bierze udział w omawianej wyżej 
reakcji katodowej rozkładu wody jest tlen, gaz w atmosferze ziemskiej, 
który uważany jest za głównego winowajcę procesów korozyjnych. Jego 
obecność jako substratu w tej reakcji także w zasadniczy sposób przy
czynia się do jej przyspieszenia i wzrostu pH na granicy faz stal/elektro
lit glebowy, a tym samym i wywołania stanu pasywnego na powierzch
ni rurociągu. Pokrywa się to z wieloletnią praktyką ochrony katodowej 
w  środowiskach dobrze natlenionych (np. w glebach piaszczystych) 
– kryteria ochrony są „łagodniejsze” niż dla gruntów bardziej zwartych, 
nieprzepuszczalnych. Ostatnio zasugerowano dla tego zjawiska kolejne 
określenie – „polaryzacja chemiczna”. W obu przypadkach decydującą rolę 
odgrywa pH warstwy elektrolitu kontaktującego się z powierzchnią stali.

Czy zaprezentowany wyżej mechanizm ochrony katodowej wyjaśnia 
niechlubną rolę prądu przemiennego i uszkodzenia rurociągów jakie wy
wołuje? 

Na polaryzację katodową powodowaną przez prąd stały ochrony ka
todowej nakłada się prąd przemienny, który w zależności od amplitudy 
i  chwilowego kierunku swojego przepływu naprzemiennie wzmacnia 
szko dliwe oddziaływanie (aktywacja, redukcja) lub je hamuje (pasywacja, 
utlenianie). Jeśli stal osiąga stan pasywny w wyniku ochrony katodowej, 
to stan ten jest umacniany podczas anodowego półokresu prądu zmien
nego, a następnie podczas okresu katodowego jest niszczony w wyniku 
procesu redukcji. Wytworzona w okresie anodowym prądu przemienne
go warstwa tlenku Fe3O4 ulega częściowo redukcji w okresie katodowym 
do wodorotlenku Fe(OH)2, po czym w wyniku dalszego procesu w kolej
nym okresie następuje ponowne tworzenie się tlenku Fe3O4, ale na po
wierzchni stali pod warstwą wodorotlenku. Obraz zniszczenia korozyj
nego stalowej ścianki ma charakter wżerowy, zaś produkty tworzą twardą 
i zwartą „narośl” na rurociągu.

Ochrona katodowa przesuwa wypadkową prądu nałożonego (prądu 
stałego z harmoniczną składową prądu przemiennego) w kierunku ujem
nym, co wzmacnia niszczące działanie prądu przemiennego na wytwo
rzone warstwy ochronne na powierzchni stali. Może być zatem skuteczna 
jedynie przy niewielkich oddziaływaniach prądu przemiennego. Zmniej
szenie więc polaryzacji wywoływanej przez ochronę katodową znacząco 
zmniejsza także szkodliwe oddziaływanie prądu przemiennego. Zatem 
jednym z kryteriów stopnia zagrożenia korozyjnego wywoływanego 
przez prąd przemienny na rurociągach posiadających ochronę kato dową 
może być, podobnie jak dla prądów losowozmiennych, współczyn nik 
asymetrii obu składowych – stosunek składowych stałej i przemien
nej. Korozja wywołana przez prąd przemienny w zasadzie w ogóle nie 
występuje na rurociągach podziemnych, jeśli w wyniku jego działania na 
powierzchni stali nie tworzą się warstwy tlenków. 

Warto także wspomnieć, że zaprezentowane nowe koncepcje opisu
jące mechanizm hamowania procesów korozyjnych podczas ochrony 
katodowej znajdują także potwierdzenie w innych dziedzinach zastoso
wań tej techniki, np. w technologii ochrony katodowej stalowego zbro
jenia konstrukcji żelbetowych, metodach realkalizacji betonu i ekstrakcji 
chlorków. Ciągle nikły w stosunku do możliwego zakres wykorzystania 
ochrony katodowej w tej dziedzinie wiąże się z obawami przed szkodli
wymi skutkami polaryzacji katodowej stali w betonie, np. przed wydzie
laniem na zbrojeniu wodoru. Mam nadzieję, że zaprezentowany powyżej 
pogląd na mechanizm ochrony katodowej rozwieje i te wątpliwości.

Wojciech Sokólski
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