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Ochrona przed korozją w praktyce

WOJCIECH SOKÓLSKI
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Skutki błędnych projektów i niefachowego 
wykonawstwa ochrony katodowej zakopanych 

konstrukcji metalowych

ochrona przed korozja 8/2012

Ochrona katodowa, technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych dość 
skomplikowana i bardzo specjalistyczna, jest źródłem różnego rodzaju błę-
dów w fazie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji ochrony 
katodowej, zazwyczaj popełnianych przez niedostatecznie wykształcony i 
mało doświadczony personel techniczny. Przedstawiono typowe błędy i przy-
kłady złego wykonawstwa, które w następstwie rzutują na brak uzyskiwania 
oczekiwanego efektu ochrony przeciwkorozyjnej oraz nadmierne koszty in-
westycyjne. Ponieważ zabezpieczane powierzchnie zazwyczaj są niewidoczne 
i trudne do bezpośredniej oceny skuteczności działania, skutkiem tych błę-
dów jest także demonstrowane przez inwestorów ograniczone zaufanie do 
technologii ochrony katodowej.
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The effects of erroneous projects and unprofessional workmanship of buried metal 
structure cathodic protection
Cathodic protection, a quite complex and very specialist anticorrosion protection 
technology, is the source of different types of errors in the design, workmanship and 
operation phases of cathodic protection installations, typically made by insuffi ciently 
educated and inexperienced technical personnel. Typical errors and examples of bad 
workmanship have been presented, which as the result lead to an unexpected anticor-
rosion protection effect and excessive investment costs. As protected surfaces are usu-
ally out of sight and direct effectiveness assessment is diffi cult, also limited confi dence 
of investors in this cathodic protection technology is the effect of these errors.
Keywords: cathodic protection, designing, workmanship, errors

Wprowadzenie

Technologię ochrony katodowej stosuje 
się do zabezpieczenia stalowych konstrukcji, 
które mają stały kontakt z środowiskiem elek-
trolitycznym, takim jak wody naturalne, woda 
morska, ziemia, wszelkiego rodzaju elektroli-
ty przemysłowe czy beton. Pomijając podobne 
w mechanizmie działanie anodowych metalo-
wych powłok ochronnych, do realizacji tego 
rodzaju zabezpieczenia przeciwkorozyjnego 
wymagana jest odpowiednio gruba warstwa 
elektrolitu, w której umieszczona musi być 
anoda dostarczająca stały prąd elektryczny 
wpływający do powierzchni stalowej i wywo-
łująca w ten sposób na chronionej konstrukcji 
zjawisko polaryzacji katodowej. Anodą może 
być odpowiednio skonstruowana elektroda 
z materiału, który w danym środowisku po-
siada potencjał elektrochemiczny bardziej 

ujemny od stali i wtedy tworzy z chronionym 
obiektem ogniwo galwaniczne, lub materiału, 
który nie ulega utlenianiu i podłączony jest 
do dodatniego bieguna zewnętrznego źródła 
prądu stałego. W obu przypadkach przepły-
wający przez granicę faz stal/elektrolit prąd 
od środowiska do powierzchni stali hamuje na 
niej procesy utleniania, czyli korozję.

Opisana pokrótce zasada ochrony katodo-
wej, znana od ponad stu osiemdziesięciu lat, 
jest tak prosta i oczywista, że mogłaby w takiej 
formie być popularyzowana w szkole podsta-
wowej. Niestety w warunkach rzeczywistych 
technologia ta jest dalece bardziej skompliko-
wana i w zależności od zastosowania bardzo 
specjalistyczna. Odzwierciedleniem tego jest 
norma europejska PN-EN 15257 [1], która 
określa wymagane kompetencje personelu 
zajmującego się ochroną katodową w czterech 
różnych sektorach zastosowań tej techniki 

(konstrukcje eksploatowane w ziemi i wodach 
naturalnych, w wodzie morskiej, w betonie 
i wewnątrz instalacji przemysłowych). Ta-
kie zagadnienia jak projektowanie systemów 
ochrony katodowej lub ocenę skuteczności 
działania zabezpieczenia przeciw koro zyjnego 
powierza ta norma jedynie certyfi kowanym 
specjalistom najwyższe go – 3. stopnia. Norma 
ta opracowana została w CEN w roku 2006 
i w Polsce nie doczekała się jeszcze wdroże-
nia (lato 2012). Oznacza to, że stan, w któ-
rym technologią ochrony katodowej w Polsce 
może się zajmować praktycznie każdy, kto 
chce – trwa.

Chronione przed korozją powierzchnie 
stalowe otoczone grubą warstwą elektrolitu 
zazwyczaj nie są widoczne i bezpośrednia 
obserwacja skuteczności działania ochrony 
katodowej nie jest możliwa. Jedynie w przy-
padku wewnętrznych powierzchni urządzeń, 
np. zbiorników balastowych na wodę mor-
ską, podczas inspekcji można zobaczyć i oce-
nić skutek działania prądu polaryzującego. 
W szczególności ocena skuteczności działania 
ochrony katodowej konstrukcji podziemnych 
(np. rurociągów, zbiorników) uzależniona 
jest od pośrednich pomiarów wykonywanych 
z powierzchni ziemi – dodać należy, że czasa-
mi badań dość złożonych, zrozumiałych wy-
łącznie dla specjalistów. Bardzo często zdarza 
się tak, że właściciel obiektu po wykonaniu 
na nim ochrony katodowej dokonuje oceny 
efektu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego na 
podstawie danych od wykonawcy, co w oczy-
wisty sposób rodzi możliwość różnego rodza-
ju nieprawidłowości – zazwyczaj ukrywanych 
błędów wykonawczych, ale także i świado-
mych niedociągnięć. Rzadko kiedy inwestor 
potrafi  dokładnie określić swoje wymagania, 
co w oczywisty sposób jest źródłem różnego 
rodzaju błędów w fazie projektowania, wy-
konawstwa i eksploatacji instalacji ochrony 
katodowej, zazwyczaj popełnianych przez 
niedostatecznie wykształcony i mało doświad-
czony personel techniczny.

Efektem popełnianych błędów są nie tylko 
koszty wynikające z nadmiernych nakładów 
na inwestycje, ale przede wszystkim straty 
ekonomiczne wynikające ze zmniejszenia 
okresu eksploatacji zabezpieczanego obiektu 
w przypadku źle funkcjonujących instalacji. 
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Efektem pośrednim, także bardzo ważnym 
i odczuwalnym w praktyce, jest ograniczenie 
zaufania w środowisku technicznym do tech-
nologii ochrony katodowej.

Postęp techniczny źródłem błędów?

Stale postępujący rozwój techniczny, za-
uważalny w każdej dziedzinie techniki, także 
nie ominął technologii ochrony katodowej, 
jak również i związanych z nią innych metod 
ograniczania zagrożeń korozyjnych obiektów 
podziemnych i podwodnych. Opracowane 
zostały w obrębie ochrony katodowej m.in. 
nowe:
źródła prądu stałego (stacje ochrony katodo- –
wej), zazwyczaj w postaci różnego rodzaju 
przekształtników prądu przemiennego, któ-
re posiadają co najmniej o 50% większą 
sprawność energetyczną od tradycyjnych 
prostowników transformatorowych,
nowe materiały anodowe o wysokiej wy- –
dajności prądowej i minimalnym zużyciu 
(głównie na bazie tytanu pokrytego cienkim 
odpornym na utlenianie materiałem – meta-
lami szlachetnymi lub aktywnymi tlenkami 
tych metali),
nowe elektrody pomiarowe do stałej pracy  –
w ziemi o żywotności przekraczającej 30 
lat,
nowe techniki oceny skuteczności ochrony  –
katodowej, np. z zastosowaniem korozyme-
trii rezystancyjnej,
nowe techniki monitorowania i zdalnego  –
sterowania systemami ochrony katodowej.
Jednak na funkcjonowanie systemów ochro-

ny katodowej największego współczesne go 
odbiorcy tej technologii w Polsce – gazow-
nictwie, miała przede wszystkim decyzja 
o powszechnym stosowaniu na gazociągach 
fabrycznie nakładanej powłoki izolacyjnej 
z tworzywa sztucznego – 3LPE (powłoka 
epoksydowa z warstwą polietylenu) [2,3]. 
Pomimo tego, ze powłoki te zaczęto stosować 
w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, do dnia dzisiejszego niektó-
rzy projektanci systemów ochrony katodowej 
nie mogą uporać się z zaniechaniem stosowa-
nia zasad projektowania, które opracowywane 
były w okresie stoso wa nia na podziemnych 
rurociągach tradycyjnych powłok bitumicz-
nych.

Podstawowy problem polega na tym, że 
nowy rodzaj powłok ma zasadniczo odmienne 
właściwości elektryczne, a produkowane w no-
woczesny sposób powłoki te posiadają bardzo 
dobrą przyczepność i szczelność. W związku 
z powyższym zapotrzebowanie prądu ochro-
ny katodowej dla tak zaizolowanych obiektów 
jest drastycznie mniejsze. Ilustruje to rys. 1, na 
którym przedstawiona jest zależność średniej 
gęstości prądu ochrony katodowej od jakości 
powłoki opisanej za pomocą jednostkowej re-
zystancji powierzchniowej izolacji, zależności 
orientacyjnej, ilustrującej typowe parametry 
uzyskiwane na obiektach rzeczywistych [4].

Jak z tej zależności łatwo odczytać dla tra-
dycyjnie stosowanych powłok bitumicznych 
gęstość prądu ochrony katodowej posiadała 
wartości nie mniejsze od ok. 1 mA/m2, zaś dla 
nowoczesnych powłok z tworzyw sztucznych 
nie większe niż 1 μA/m2. Uzyskanie powłok 
praktycznie szczelnych o rezystywności 108 
Ω⋅m2 nie stanowi dziś żadnego problemu przy 
zachowaniu właściwych procedur wykonaw-
czych. W takich warunkach ochrona katodowa 
dużych gazociągów może być realizowana za 
pomocą niewielkiego źródła prądu na pozio-
mie miliamperów, a w skrajnie korzystnych 
przypadkach – można wykorzystać ją jedynie 
do monitorowania jakości powłoki izolacyj-
nej.

Zmiana właściwości elektrycznych powło-
ki, o co najmniej trzy rzędy wielkości, stano-
wi olbrzymi skok technologiczny i wszelkie 
doświadczenia oraz parametry techniczne 
stosowanych podzespołów w instalacjach 
ochrony katodowej powinny być do takiej 
zmiany dostosowane. Jakież jest zdziwienie, 
gdy projektant – zgodnie z założeniami dla 
nowo czes nego odcinka gazociągu – wylicza 
zapotrzebowanie prądu ochrony katodowej na 
poziomie 4 mA, a następnie najspokojniej pod 
słońcem zamiast jednej anody galwanicznej 
projektuje zastosowanie stacji ochrony kato-
dowej o parametrach 25A/50V oraz anodowy 
uziom tzw. głęboki o rezystancji przejścia do 
ziemi mniejszy niż 3 Ω, co w praktyce ozna-
cza potrzebę wywiercenia w ziemi dla takiej 
anody otworu na głębokość co najmniej 30 m 
[5], k którego koszt w wykonaniu wyspecja-
lizowanej w tym fi rmy wynosi około 50 tys. 
zł. Bez najmniejszej wątpliwości projektant, 
nawykły do projektowania ochrony kato-
dowej rurociągów w izolacji bitumicznej, 
powielił w projekcie bezmyślnie tradycyjne 
rozwiązania techniczne i naraził inwestora na 
zbędne nakłady fi nansowe. Jeśli wykonawca 
nie skoryguje tego błędu, to w czasie eksplo-
atacji pojawią się kolejne kłopoty – zazwy-
czaj brak możliwości pracy zainstalowanego 
źródła prądu przy tak niskich parametrach, co 
najczęściej kończy się wymianą stacji ochro-
ny katodowej. Taki też scenariusz odnotowa-
no przy uruchamianiu jednego z pierwszych 
w Polsce dużych gazociągów posiadającego 
powłoki izolacyjne 3LPE – gazociągu tranzy-
towego Jamał – Europa Zachodnia [6]. Tak, 
ale miało to miejsce wiele lat temu i na jednej 
z pierwszych instalacji tego typu.

Tak więc tzw. „przewymiarowanie” instala-
cji ochrony katodowej jest typowym błędem 
nie zauważenia przez projektantów istniejące-
go postępu technicznego, a również czasami 
stosowania niefrasobliwych i konserwatyw-
nych wymagań ze strony inwestora. Dotyczy 
to także doboru nowych, bardziej wydajnych 
podzespołów (stacji, anod, elektrod pomiaro-
wych, czujników itp.). Jest to bez wątpienia 
skutek niedobrych nawyków i rutyny oraz 
braku kontaktu odpowiedzialnych osób z ak-
tualną wiedzą. Nie bez powodu norma EN 
15257 wymaga od projektantów kompetencji 

3. stopnia, które powinny być weryfi kowane 
w odstępach 5-letnich.

Niefrasobliwość wykonawców instalacji 
prądu stałego

Obwód ochrony katodowej jest instalacją 
prądu stałego. Wobec powszechnego stoso-
wania w technice i w życiu codziennym prądu 
przemiennego, zasady i nawyki elektryków 
montujących instalacje elektryczne czasami 
daleko odbiegają od wymaganej ostrożności 
i staranności w obchodzeniu się z urządze-
niami prądu stałego. Rodzi to bardzo groźne 
następstwa. 

Odwrotne połączenie biegunów źródła prą-
du stałego ze stacji ochrony katodowej zdarza 
się co prawda bardzo rzadko, ale jeśli już ma 
miejsce, to następstwa mogą być wyjątkowo 
groźne. Podłączenie do chronionej konstruk-
cji dodatniego bieguna źródła prądu stałego 
w instalacji elektrycznej ochrony katodowej 
powoduje gwałtowne przyspieszenie proce-
sów utleniania stali w miejscach przepływu 
prądu pomiędzy obiektem a ziemią. Ponieważ 
zazwyczaj zabezpieczane obiekty posiadają 
dobrą powłokę izolacyjną, prąd wypływa do 
środowiska elektrolitycznego poprzez nie-
szczelności w tej powłoce, co w rezultacie 
powoduje, że gęstość prądu w tych defektach 
osiąga bardzo duże wartości i tym samym 
szybkość korozji jest niezwykle duża. Na 
fot. 1 przedstawiony został przykład uszko-
dzenia gazociągu magistralnego, który nastą-
pił wskutek niewłaściwego podłączenia do 
biegunów układu wyjściowego stacji ochrony 
katodowej [7].

Na analizowanym odcinku gazociągu wy-
kryto dwie takie perforacje oraz kolejne dwa 
miejsca, w których proces korozji w defek-
tach powłoki izolacyjnej był już zainicjowa-
ny. Uszkodzenia te wymagały oczywiście 
naprawy, ale największy koszt związany był 
z przer wa niem pracy ok. 40 km odcinka ga-
zociągu, opróżnieniem go z gazu i ponownym 
napełnieniem.

Równie szybko ujawniane są wszelkie, na-
wet najdrobniejsze, uszkodzenia kabli anodo-
wych (łączących stację ochrony katodowej 
z anodami). O tym, że bardzo starannie ma być 
zarobiona i uszczelniona głowica anody, wy-
konawcy zazwyczaj pamiętają, ale takiej dba-
łości nie wykazują już w odniesieniu do kabli 
anodowych. Niefrasobliwy montaż tych kabli 
czy nawet przypadkowe nieznaczne nacięcie 
jego izolacji może spowodować podobny sku-
tek do opisanego wyżej – szybkie uszkodze-
nie miedzianej żyły wskutek przyspieszonego 
utlenienia, a w konsekwencji utratę ciągłości 
elektrycznej obwodu ochrony katodowej. Do-
dać konieczne należy, że zarówno lokalizacja, 
jak i usunięcie takiego uszkodzenia mogą oka-
zać się kłopotliwe, ponieważ linie kablowe 
w uporządkowanym terenie często przebiega-
ją pod różnymi przeszkodami powierzchnio-
wymi i nawierzchniami utwardzonymi.
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Montaż podzespołów pod ziemią

Do częstych nieprawidłowości dochodzi 
również przy montażu podzespołów ochrony 
katodowej w części podziemnej, np. elek-
trod pomiarowych, elektrod symulujących 
czy czujników korozymetrycznych. Zgodnie 
z zamysłem projektanta wzajemne położenie 
zabezpieczanej konstrukcji i podzespołów 
służących do oceny skuteczności działania 
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego musi być 
ściśle określona i dowolność w tym zakresie 
wykonawcy jest niedopuszczalna, a jeśli już 
musi nastąpić jakakolwiek zmiana, powinna 
być uzgodniona z projektantem i odnotowana 
w dokumentacji powykonawczej. Zdarzają się 
również i inne przypadki, np. zainstalowania 
w ziemi elementów w opakowaniu fabrycz-
nym lub bez zdjęcia zabezpieczeń mechanicz-
nych na czas magazynowania i transportu. 
Tego rodzaju nieprawidłowości ujawniają się 
dopiero podczas uruchomienia instalacji.

W trakcie budowy instalacji ochrony kato-
dowej niezbędne jest podłączanie przewodów 
elektrycznych z żyłą miedziana do stalowych 
ścianek konstrukcji podziemnych (rurocią-
gów, zbiorników). Wykonuje się je ostatnio 
najczęściej z zastosowaniem auto matycznego 
lutowania twardego w łuku elektrycznym me-
todą PinBrazing. Miejsce takiego podłączenia 
(fot. 2) powinno być starannie oczyszczone 
i zaizolowane, a jakość tych czynności powin-
na być potwierdzona odpowiednimi pomiara-
mi. 
Źle zaizolowane powierzchnie montażowe 

instalacji ochrony katodowej, a także i inne 
nieosłonięte powłoką izolacyjną powierzchnie 
konstrukcji stalowej (fot. 3 i 4) mogą pobie-
rać znaczną część prądu ochrony katodowej 
w instalacji zaprojektowanej i obliczonej dla 
powierzchni odpowiednio zaizolowanej.

Jeśli odsłonięta powierzchnia stalowa 
jest zbyt duża by uzyskać zamierzony efekt 
ochrony katodowej lub przekroczona została 
wydajność instalacji ochrony katodowej, ko-
nieczne jest kosztowne odkopanie konstrukcji 
podziemnej i uzupełnienie izolacji. Stosowa-
na obecnie technika pomiarowa umożliwia 
wykrycie tego rodzaju „niedoróbek” z po-
wierzchni ziemi. Wykorzystując tę możliwość 
obecnie pomiary jakości powłok izolacyjnych 
na obiektach podziemnych dokonuje się nie 
tylko przed ich zasypaniem, ale także po zako-
paniu konstrukcji docelową warstwą ziemi [2, 
8, 9]. Z oczywistych względów badania takie 
powinny być wykonane w okresie gwarancyj-
nym udzielonym przez wykonaw cę obiektu.

Widoczna na powierzchni ziemi część in-
stalacji ochrony katodowej jest łatwa do oce-
ny, a jej ewentualna modyfi kacja nie pociąga 
za sobą znacznych kosztów. Niedostępna do 
wizualnej oceny część pod ziemią lub wodą 
może skrywać szereg niedoróbek, maskować 
brak umiejętności wykonawcy instalacji lub 
zastosowanie nieodpowiednich materiałów. 
Z tego powodu niezbędne jest wymaganie do-
kładnego oznaczania wszystkich elementów 

Rys. 1. Orientacyjna zależność pomię dzy gęsto-
ścią prądu ochrony katodowej z jakością powłoki 
izolacyjnej na gazo cią gach. Porównanie powłok 
bitumicz nych i izolacji 3LPE
Fig.1. Approximate relationship between the ca-
thodic protection current density and the insulating 
coating quality on the gas pipeline. Comparison of 
bituminous coatings and 3LPE insulations

Fot. 1. Charakterystyczne uszkodzenie ścianki ga-
zociągu ciśnieniowego wskutek odwrotnego pod-
łączenia biegunów instalacji ochrony katodowej – 
efekt po 3 miesiącach wadliwej pracy
Photo 1. Characteristic wall damage of the high-
pressure gas pipeline through a reverse polarity 
connection of the cathodic protection system – the 
result after 3 months of defective work

Fot. 2. Mocowanie kabla do powierzchni rurociągu 
metodą PinBrazing
Photo 2. Attaching the cable to the surface of the 
pipeline using the PinBrazing method

Fot. 3. Niezaizolowane w czasie budowy połącze-
nie spawane rurociągu – wada ujawniona dopiero 
w czasie eksploatacji
Photo 3. Uninsulated during the construction of 
welded pipe connection – failure of which come to 
light during the operation

Fot. 4. Zdarta izolacja na rurociągu – wada ujawnio-
na podczas eksploatacji po odkopaniu rurociągu
Photo 4. Damaged pipe insulation layer – the defect 
is detected during operation of the pipeline

Rys. 2. Schemat ochrony katodowej zbiornika z za-
stosowaniem anod galwanicznych: 1 – zbiornik, 2 
– studzienka nadzbiornikowa, 3 – uziemienie otoko-
we, 4 – anody, 5 – połączenia elektryczne w szafce 
ochrony katodowej
Fig. 2. Scheme of tank protection with sacrifi cial an-
odes: 1 – tank, 2 – well, 3 – earthing system, 4 –an-
ode, 5 – the electrical connections in the distribution 
box of cathodic protection

i przewodów elektrycznych oraz naniesienie 
ich w dokumentacji powykonawczej insta-
lacji. Wszystkie prace podziemne powinny 
być odebrane przed ich zakryciem przez od-
powiedniego specjalistę ochrony katodowej, 
a nie tylko inspektora nadzoru budowlanego.

Współdziałanie ochrony katodowej 
i ochron elektrycznych

Podstawowe i najbardziej rozpowszech-
nione systemy ochrony katodowej zakładają, 
że zabezpieczana konstrukcja stalowa nie ma 
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połączeń elektrycznych z innymi elementa-
mi metalowymi, które mają niską rezystan-
cję przejścia do otaczającego środowiska 
elektrolitycz nego. Na takiej koncepcji oparte 
są dwie zasadnicze normy europejskie doty-
czące ochrony katodowej rurociągów pod-
ziemnych (PN-EN 12954) i zbiorników (PN-
EN 13636) [10,11]. Na rys. 2 przedstawiony 
jest poglądowy schemat typowej instalacji 
ochrony katodowej podziemnego zbiornika 
z zastosowaniem anod galwanicznych, który 
ze względów bezpieczeństwa posiada uzie-
mienie otokowe. Prąd ochrony katodowej 
może wpływać z anod zarówno do defektów 
w powłoce na ściance zbiornika, jak również 
do uziemienia otokowego.

Jeśli zachodzi taka obawa, że wspomniany 
w normach warunek nie może być spełniony, 
projektant zobowiązany jest zastosować spe-
cjalne elementy, których zadaniem jest separa-
cja elektryczna zabezpieczanego obiektu oraz 
przede wszystkim innych nieizolowanych 
dostatecznie od ziemi sąsiednich konstrukcji 
metalowych oraz uziemień elektrycznych. 
Uziemienia zarówno ochronne jak i energe-
tyczne instalowane są wszędzie tam, gdzie 
wykorzystywane są urządzenia i aparatura za-
silana prądem elektrycznym.

Separację elektryczną w rurociągach uzy-
skuje się poprzez stosowanie złączy izolują-
cych na kołnierzach lub tzw. monobloków 
(prefabrykowany element zawierający prze-
kładkę izolującą), które uniemożliwiają prze-
pływ prądu wzdłuż przewodu rurowego. Roz-
dzielenie galwaniczne od uziemień może być 
zrealizowane za pomocą różnej konstrukcji 
ograniczników napięć lub tzw. odgraniczni-
ków prądu stałego, które umożliwiając prze-
pływ prądu przemiennego pozwalają na prze-
pływ prądu stałego dopiero przy napięciach 
wyższych od napięcia roboczego ochrony ka-
todowej. 

Podstawowe błędy w zademonstrowanej 
powyżej przykładowej instalacji ochrony kato-
dowej zbiorników podziemnych popełniane są 
podczas posadawiania zbiorników i ich zabu-
dowy. Często dochodzi do zwarcia elektrycz-
nego elementów stalowych zbiornika ze stalą 
zbrojeniową ławy żelbetowej, która wylewana 
jest pod zbiornikiem, dochodzi do bezpośred-
niego połączenia z uziemieniem otokowym 
zbiornika, z uziemieniem energetycz nym oraz 
przewodami ochronnymi aparatury elektrycz-
nej zbiornika. Jeśli projek tant nie przewidział 
takich sytuacji, to instalacja ochrony katodo-
wej praktycznie przestaje funkcjonować – nie-
mal cały prąd ochrony katodowej przepływa 
wtedy do konstrukcji obcych. Sytuacja ta jest 
skutkiem braku jednoznacznych przepisów 
oraz samowoli poszczegól nych wykonawców 
instalacji ochrony katodowej, dla których bez-
względne stosowanie zabezpieczeń elektrycz-
nych jest nadrzędne nad rozwiązaniami kom-
promisowymi, w których można pogodzić 
wymagania bezpieczeństwa elektrycznego 
i ochrony przeciwkorozyjnej.

Żerowanie na niewiedzy

Ochrona katodowa nie jest zapewne jedy-
ną dziedziną, w której nikła znajomość zasad 
technicznych wśród inwestorów wykorzysty-
wana jest w najrozmaitszy sposób do różnego 
rodzaju nadużyć. Mają one różnorodny cha-
rakter, np. powoływanie się na zalety ochrony 
katodowej przy oferowaniu rozwiązania, które 
z zasady nie może w prawidłowy sposób funk-
cjonować, albo celowe wzbogacanie ochrony 
katodowej o elementy zbędne z technicznego 
punktu widzenia. Niektóre z nich opisane zo-
stały wcześniej [12].

Do największych „przekrętów” w ostat-
nim dziesięcioleciu ubiegłego wieku zaliczyć 
można szeroko rozpropagowaną ofertę ochro-
ny przed korozją karoserii samochodowych za 
pomocą prądu elektrycznego. Powołując się 
na skuteczność działania ochrony katodowej 
oferowano gadżet, który z oczywistych powo-
dów nie wywoływał żadnego efektu, co w ni-
czym nie powstrzymało olbrzymiego zaintere-
sowania nim przez kierowców samochodów. 
Nawet dzisiaj można takie urządzenie kupić 
wykorzystując internetowe anonse [13, 14]. 
Warto tam zajrzeć z ciekawości, bo sposób 
reklamowania, krzykliwe powoływania się na 
nic nie warte referencje i odnośniki do świata 
nauki są typowe w tego rodzaju działaniach, 
gdzie chcąc zdobyć rynek za wszelką cenę 
specjalnie tworzona jest atmosfera mająca na 
celu podniesienie rangi samej fi rmy i jej pro-
duktu.

Podobnie, lecz w nieco inny sposób, gadże-
tem jest wyposażanie instalacji ochrony ka-
todowej zbiorników za pomocą anod magne-
zowych w elektroniczny układ sygnalizacji 
stanu ich pracy. Przepisy zawarte w normach 
wymagają kontrolę tego rodzaju systemu raz 
na rok, a jeśli nie ma specjalnego zagrożenia 
korozyjnego, to nawet raz na trzy lata. Po co 
więc kontrola bieżąca, skoro cała instalacja 
jest pod ziemią i nic bez wiedzy właściciela 
zbiornika nie może się w niej zmienić? Do-
dać koniecznie należy, że ocenę skuteczności 
działania ochrony katodowej i tak powinna 
wykonywać uprawniona osoba posługując się 
specjalną procedurą pomiarową, której prze-
cież nie realizuje instalowany układ sygnali-
zacji.

Do niewiedzy należy zaliczyć chyba także 
wydawanie oświadczeń o braku potrzeby sto-
sowania ochrony katodowej dla zbiorników na 
stacjach paliwowych na podstawie pomia rów 
agresywności gruntu, oddziaływania prądów 
błądzących czy obecności mikroorga nizmów 
wykonanych przed budową lub tuż po urucho-
mieniu obiektu. Przecież korozyjne warunki 
eksploatacji zbiorników w takich okoliczno-
ściach dość szybko zmieniają się, ponieważ 
na teren stacji na kołach samochodów dostaje 
się sól używana do odladzania jezdni i ta pe-
netrując w ziemię z biegiem czasu dociera do 
powierzchni zbiorników. Rozbudo wa rejonu 
stacji w przyszłości jest nieprzewidy walna, 
a zgodnie z prawem budowlanym zbiorniki 

muszą być projektowane na co najmniej 30 lat 
eksploatacji. Wykonywane w ostat nich latach 
w setkach sztuk instalacje ochrony katodowej 
zbiorników paliwowych i LPG wykazują takie 
zapotrzebo wa nie prądowe, które jednoznacz-
nie potwierdza istnienie defektów w powło-
kach izolacyjnych zbiorników, a to oznacza, 
że uszkodzenie korozyjne niezaopatrzonego 
zbiornika w ochronę katodową jest tylko kwe-
stią czasu. Żaden specjalista ochrony katodo-
wej nie zgodziłby się na rezygnację z ochrony 
przeciwkorozyjnej podziemnych zbiorników 
paliwo wych na stacjach paliw. Dziwne jest to, 
że urząd odpowiedzialny za stan techniczny 
tych obiektów zadawala się tego rodzaju opi-
niami i umo żli wia eksploatację zbior ników 
bez stosownego zabezpieczenia przeciwkoro-
zyj nego. Na szczęście praktyka ta jest obca 
dużym operatorom krajowym i zagranicz-
nym na polskim rynku paliwowym i obecnie 
prawie wszystkie nowe stacje paliwowe tych 
organizacji posiadają zbiorniki w pełni zabez-
pieczone przed korozją od strony ziemi.

Ta ostatnia kwestia dotyczy jakby szerszego 
problemu – wymuszania na projektancie roz-
wiązań technicznych przez inwestora, często 
wbrew przyjętym zasadom dobrej praktyki 
inżynierskiej, nie rzadko z powodów ekono-
micznych, jednak zazwyczaj źle pojmowa-
nych.

Znane są także i przypadki odwrotne, kiedy 
to projektant, nie mając pewności, czy zapro-
ponowane przez niego rozwiązanie technicz-
ne będzie funkcjonowało w sposób należyty, 
w swoim projekcie umieszcza rozwiązania 
nadmiarowe, np. zbędnie dużą ilość punktów 
kontrolno-pomiarowych. Wykorzystuje w ten 
sposób niewiedzę inwestora, który ufny akcep-
tuje takie rozwiązanie i ponosi koszty. Dobrą 
ilustracją takiego przypadku jest zastosowanie 
dla parku 21 zbiorników paliwowych aż 91 
elektrod pomiarowych do oceny skuteczności 
działania zabezpieczenia przeciwkorozyjnego 
tych obiektów. Takie działanie byłoby może 
zrozumiałe, gdyby instalacja ochrony kato-
dowej pozwalała na kontrolowanie rozpły-
wu prądu pomiędzy omawiane zbiorniki, ale 
składała się ona tylko z jednej stacji i jednego 
układu anodowego, co całkowicie wykluczało 
jakąkolwiek możliwość regulacji. Efekt koń-
cowy jest taki, że podczas uruchomienia insta-
lacji projektant zaspokoi swoją ciekawość, zaś 
elementy te nie będą dalej wykorzystywane 
przez służby eksploatujące, ponieważ wypra-
cują one swoje własne procedury oceny sku-
teczności funkcjonowania instalacji, znacznie 
bardziej efektywne.

Błędy z przeszłości

Stosowane obecnie technologie ochrony 
katodowej w zasadzie umożliwiają pełne 
i skutecznie kontrolowane w ciągu wielu lat 
zabezpieczenie przeciwkorozyjne podziemnej 
lub podwodnej infrastruktury konstrukcji sta-
lowych. Dotyczy to przede wszystkim obiek-
tów nowobudowanych, w których stosuje się 
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w możliwie najwyższym stopniu współczesne 
wymagania dotyczące jakości powłoki izola-
cyjnej oraz separacji galwanicznej od innych 
niezabezpieczanych obiektów metalowych. 
Pewien ciągle do końca nierozwiązany pro-
blem związany jest z eksploatacją rurociągów 
starych, pokrytych klasycznymi powłokami 
bitumicznymi w miejscach przekroczeń pod 
przeszkodami terenowymi w rurach ochron-
nych.

Stosowanie rur ochronnych (osłonowych, 
przyciskowych itp.) w miejscach skrzyżo wań 
rurociągów podziemnych z różnego rodzaju 
ciągami komunikacyjnymi (drogami, ciekami 
wodnymi, torowiskami kolejowymi itp.) prak-
tykowane jest od dawna i ujęte jest w przepi-
sach budowlanych. Zadaniem rur ochronnych 
było wzmocnienie mechaniczne rury przewo-
dowej i uodpornienie jej na wszelkiego rodza-
ju oddziaływania mechaniczne, których można 
się spodziewać w miejscach kolizji z trasami 
przejazdu po powierzchni ziemi ciężkich po-
jazdów mechanicznych. W przypadku gazo-
ciągów dodatkowo przestrzeń pomiędzy rurą 
przewodową a ochronną była uszczelniana, co 
umożliwiało detekcję ewentualnego wycieku 
w tym miejscu gazu poprzez wyprowadzone 
nad ziemię rurki do zamkniętej przestrzeni 
międzyrurowej. Zastosowanie tego rodzaju 
zabezpieczeń mecha nicznych miało głęboki 
sens w dobie łączenia rur za pomącą złączy 
kołnierzowych lub kielichowych, które były 
niezwykle wrażliwe na jakiekolwiek odkształ-
cenia mechaniczne, prowadzące nieuchronnie 
do utraty szczelności rurociągu. W dobie ru-
rociągów spawanych rola tego zabezpieczenia 
jest znacząco mniejsza, a przy odpowiednio 
zaprojektowanym rurociągu i pogrubioną 
ścianką w miejscu przewidywanych więk-
szych obciążeń mecha nicznych – w zasadzie 
zbędna.

Z punktu widzenia technologii ochrony 
katodowej rury przewodowej, obecność sta-
lowej rury ochronnej ujawnia się w sposób 
szkodliwy w przypadku elektrycznego po-
łączenia jej z rurą przewodową. Stosowane 
dawniej technologie budowy rurociągów ze-
zwalały na umieszczanie rury przewodowej 
w rurze ochronnej na stalowych płozach, co 
powodowało trwałe zwarcie elektryczne obu 
tych elementów. W takiej sytuacji prąd ochro-
ny katodowej wpływał do zewnętrznej po-
wierzchni rury osłonowej, lecz uniemożliwia-
ło to uzyskanie efektu ochrony katodowej rury 
przewodowej wewnątrz rury ochronnej. Jeśli 
w przestrzeni międzyrurowej znajdowała się 
woda, a rura przewodowa miała w tym miej-
scu uszkodzenia powłoki izolacyjnej, to koro-
zyjne uszkodzenie rurociągu w tym miejscu 
było w zasadzie jedynie kwestią czasu. Pomi-
mo tego, że rurociąg posiadał na całej swojej 

trasie sprawny i odpowiednio wyregulowany 
system ochrony katodowej, to w miejscach rur 
ochronnych dochodziło do uszkodzeń i awarii 
korozyjnych.

Omawiane miejsca wymagają albo prze-
prowadzenia remontu i rozdzielenia galwa-
nicznego rur, albo zastosowania wypełnienia 
przestrzeni międzyrurowej specjalną elastycz-
ną substancją dielektryczną wypierającą wodę. 
Naprawiając te błędy z przeszłości należy sta-
rannie unikać powielania ich w obiektach no-
wobudowanych. Niestety stare przyzwyczaje-
nia projektantów i w tym przypadku nie idą 
z duchem postępu – ilość projektowanych rur 
osłonowych jest ciągle bardzo duża, co pocią-
ga za sobą spore koszty eliminowania zagro-
żeń korozyjnych, które one wywołują.

Podsumowanie

Technologia ochrony katodowej w szczegól-
ny sposób wrażliwa jest na wszelkiego rodza-
ju błędy projektantów oraz niefachowe wyko-
nawstwo, zarówno w odniesieniu do systemu 
ochrony katodowej, jak również – w przypad-
ku obiektów nowych – wykonawstwa stalowej 
konstrukcji podziemnych, głównie jakości 
wykonawstwa powłok izolacyjnych. Są one 
także popełniane przy eksploatacji instalacji 
ochrony katodowej.

Ponieważ zabezpieczane powierzchnie 
zazwyczaj są niewidoczne gołym okiem, co 
uniemożliwia bezpośrednią ocenę skutecz-
ności działania zabezpieczenia, możliwość 
ukrycia popełnionych błędów, jak również 
niefrasobliwość podczas eksploatacji syste-
mów ochrony katodowej, są bardzo łatwe do 
ukrycia. W szczególności przed inwestorem, 
który nie rzadko nie zdaje sobie sprawy z tego, 
że system ochrony katodowej należy nie tylko 
w odpowiedni sposób zbudo wać i uruchomić, 
ale nade wszystko systematycznie eksploato-
wać.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że za-
sadniczą przyczyną obserwowanych nie pra-
widłowości jest w największym stopniu niedo-
statecznie wykształcony i mało doświadczony 
personel techniczny. Technologia ochrony ka-
todowej, choć prosta w swoich zasadach, jest 
technicznie trudna i wymaga zarówno w fazie 
projektowania, wykonawstwa, jak i eksplo-
atacji stałego nadzoru specjalistycznego. Na-
leży mieć nadzieję, że opracowana ostatnio 
norma europejska [1] dotycząca certyfi kacji 
kompetencji personelu ochrony katodowej 
będzie powszechnie przez inwestorów wyma-
gana, co bez wątpienia powinno przyczynić 
się zarówno do upowszechnienia technologii 
ochrony katodowej, jak również podniesienia 
jej na wyższy poziom techniczny. Powinno 
to zaowocować zwiększeniem efektywności 

ochrony przeciw korozyjnej zabezpieczanych 
obiektów oraz obniżeniem jej kosztów.

Nadanie odpowiedniej rangi technologii 
ochrony katodowej i upowszechnienie jej za-
let, także dla nowych obszarów zastosowań w 
przemyśle i gospodarce, zwiększy zaufanie in-
westorów do tej meto dy ochrony przeciwko-
rozyjnej, przyczyni się do jej dalszego rozwo-
ju i wyeliminuje występujące jeszcze w tym 
zakresie nieprawidłowości.
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