
Wojciech Sokólski – Corrpol Sp. z o.o.

Ochrona katodowa – 
proste zasady, trudna praktyka
Podstawy teoretyczne i zasada dzia∏ania ochrony katodowej sà tak proste, ˝e
mog∏yby byç szeroko omawiane ju˝ w szkole podstawowej. Jednym tchem mó-
wiàc bowiem o galwanotechnice, metodzie, która w czarodziejski sposób prze-
nosi w elektrolicie metal z jednej elektrody na drugà, mo˝na by przecie˝ powie-
dzieç, ˝e proces ten mo˝e byç tak sterowany przep∏ywajàcym pràdem, aby ani
jeden atom metalu nie zmieni∏ swojego po∏o˝enia i nie przeszed∏ do roztworu
elektrolitu. A to jest w∏aÊnie zasada dzia∏ania ochrony katodowej – hamowanie
procesów utleniania (korozji) za pomocà sta∏ego pràdu elektrycznego.

U podstaw wspomnianych procesów le˝à
te same uniwersalne prawa natury – prawo
zachowania ∏adunku i prawo Faraday’a, wià-
˝àce z sobà ∏adunek elektryczny z masà me-
talu. Rozpatrzmy najprostszy model: metal
zanurzony w Êrodowisku elektrolitycznym.
JeÊli przez granic  ́ faz pomí dzy metalem
a otaczajàcym go Êrodowiskiem elektrolitycz-
nym w jakimÊ miejscu przep∏ynie w jednà
stron  ́ ∏adunek elektryczny, to musi jedno-
czeÊnie przez t  ́samà granic  ́faz przep∏ynàç
∏adunek w drugà stron .́ Inaczej mówiàc –
procesowi utleniania na granicy faz metal-e-
lektrolit musi towarzyszyç dok∏adnie równo-
wa˝ne zjawisko przeciwne – proces redukcji.
Wymaga tego prawo zachowania ∏adunku. 

W przypadku procesu korozyjnego na gra-
nicy faz metal-elektrolit przebiegajà dwie ró˝-
ne reakcje z udzia∏em pràdu – reakcja utle-
niania metalu (czyli korozja) oraz redukcja
obecnego zazwyczaj w Êrodowisku tlenu.
Zgodnie z zasadà – oba procesy muszà prze-
biegaç z takà samà szybkoÊcià: im wí cej
zredukuje sí  tlenu, tym wí cej skoroduje
metalu. Niestety procesy te nie sà odwracal-
ne – utleniony metal przechodzi w postaç jo-
nowà i ulega kolejnym reakcjom tworzenia
produktów korozji, np. rdzy w przypadku ˝e-
laza, którà stanowi mieszanina uwodnio-
nych tlenków o barwie od ˝ó∏tej, poprzez
bràzowà do czarnej. 

Przebieg procesu korozyjnego ˝elaza
w Êrodowisku wodnym schematycznie
przedstawiono na rys. 1. 

Metal, swobodnie przewodzàcy pràd
elektryczny w postaci chmury elektronów
sprawia, ̋ e omawiane procesy mogà zacho-
dziç w znacznej odleg∏oÊci od siebie. Tworzy

Rys. 1. Schemat procesu korozji ˝elaza

sí  w ten sposób makroogniwo korozyjne,
w którym mo˝na wyró˝niç obszar anodowe-
go utleniania (korozji) i obszar katodowej re-
dukcji. Na anodzie nast´puje wyp∏yw pràdu
z metalu do Êrodowiska, na katodzie wp∏yw
pràdu ze Êrodowiska do metalu. Przep∏yw
pràdu mo˝na obserwowaç zarówno w elek-
trolicie jak i w metalu. Ponadto w bezpoÊred-
nim sàsiedztwie anody nast´puje zakwasze-
nie Êrodowiska, a w rejonie katody – jego al-
kalizacja. Wyp∏ywajàcy pràd z metalu do Êro-
dowiska, odzwierciedlajàcy intensywnoÊç
korozji, nazywany jest pràdem korozyjnym.
G´stoÊç tego pràdu (nat´˝enie pràdu przy-
padajàce na jednostk´ powierzchni), po-

przez zwiàzek z prawem Faraday’a, stanowi
jednostk´ szybkoÊci korozji. Warto pamí -
taç, ˝e pràd sta∏y o nat´˝eniu 1 Ampera roz-
twarza w ciàgu roku ok. 10 kg ˝elaza. 

Przyczynà wystàpienia makroogniwa jest
dowolne zró˝nicowanie wyst´pujàce na gra-
nicy faz metal-elektrolit (np. ró˝ny sk∏ad che-
miczny metalu, stopieƒ natlenienia Êrodowi-
ska, st´˝enie rozpuszczonych soli, tempera-
tura, napr´˝enia mechaniczne). Im wí ksze
zró˝nicowanie, tym wí ksza naturalna sk∏on-
noÊç do wyrównania tych ró˝nic, a co za tym
idzie – bardziej widoczne skutki przep∏ywu
pràdu i lokalne uszkodzenia korozyjne meta-
lu w miejscach anodowych (w˝ery czy per-
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Rys. 2. Perforacja podziemnego wodociàgu

foracje Êcianek np. rurociàgów, prowadzàce
niechybnie do awarii korozyjnych). Na przy-
k∏adzie uwidocznionym na rys. 1. przyczynà
wystàpienia makroogniwa by∏o zró˝nicowa-
ne natlenienie powierzchni metalu w Êrodo-
wisku (typowe np. w gruncie). 

W warunkach rzeczywistych przedstawio-
ny wy˝ej obraz korozji w elektrolitycznym Êro-
dowisku korozyjnym jest znacznie bardziej
skomplikowany. Zjawisko korozji mo˝e byç
pot́ gowane – i to w znaczàcy sposób – przez

obce pràdy elektryczne, które wyp∏ywajà
z metalowego obiektu do Êrodowiska (ziemi,
wody), tzw. pràdy b∏àdzàce, pochodzàce z ob-
wodów elektrycznych zarówno pràdu sta∏e-
go, jak i przemiennego. Korozja metalu mo˝e
byç pot́ gowana tak˝e przez mikroorganizmy,
jak to sí  dzieje w s∏abo natlenionych grun-
tach czy w Êrodowisku surowej ropy nafto-
wej. Korozja stali powodowana przez te czyn-
niki mo˝e prowadziç do ubytków o gruboÊci
5 i wí cej milimetrów w ciàgu roku. 

Rys. 3. Uszkodzenia korozyjne rur

Zasadniczym czynnikiem, który zmniejsza
stopieƒ zagro˝enia obiektów metalowych
w Êrodowisku elektrolitycznym, sà wszelkie-
go rodzaju pow∏oki ochronne. Muszà mieç
oczywiÊcie w∏aÊciwoÊci dielektryczne, do-
brze przylegaç do pod∏o˝a metalowego, a na-
de wszystko muszà byç szczelne, czego jed-
nak w praktyce nigdy nie udaje sí  osiàgnàç.
Co prawda tworzà one zasadniczà barier´
przed dost´pem Êrodowiska do powierzchni
metalowej, ale niestety we wszelkich nie-
szczelnoÊciach pow∏oki (defektach) pràd
elektryczny mo˝e swobodnie z metalu wy-
p∏ywaç. To w ten sposób powstajà charakte-
rystyczne miejscowe, bardzo g∏́ bokie uszko-
dzenia Êcianek rurociàgów i zbiorników pod-
ziemnych. To w∏aÊnie t´dy wyp∏ywajà z me-
talu do Êrodowiska pràdy makroogniw i prà-
dy b∏àdzàce. Tutaj tak˝e do metalu majà do-
st´p mikroorganizmy przyspieszajàce prze-
bieg procesów korozyjnych. Na zdj́ ciach wi-
doczne sà charakterystyczne uszkodzenia
stalowych rurociàgów wody ch∏odzàcej
w jednej z elektrociep∏owni. Widoczne perfo-
racje zainicjowane zosta∏y w miejscach
uszkodzeƒ pow∏oki ochronnej – pow∏oki, któ-
ra z czasem uleg∏a ca∏kowitej degradacji
umo l̋iwiajàc swobodny przebieg procesów
korozyjnych na ca∏ej powierzchni rurociàgów. 

Majàc t´ podstawowà, zaledwie schema-
tycznie zarysowanà wiedz´ o przebiegu pro-
cesów korozyjnych, ∏atwo mo˝emy wyobra-
ziç sobie jakà zbawiennà rol´ odgrywa
ochrona katodowa. Jest przecie˝ zupe∏nie
oczywiste, ˝e jeÊli skierujemy przep∏yw prà-
du sta∏ego od strony Êrodowiska do po-
wierzchni metalu, to pràd ten zrównowa˝y
wyp∏ywajàcy z metalu do Êrodowiska pràd
korozyjny i tym samym zahamuje do zera
procesy utleniania metalu – czyli korozji.
Wtedy na granicy faz metal-Êrodowisko
elektrolityczne zachodziç b´dà wy∏àcznie
spot´gowane pràdem ochrony katodowej
procesy redukcji. Tak wi´c teoretycznie mo-
˝emy pod ziemià lub pod wodà albo w wo-
dzie dowolnie d∏ugo bezpiecznie eksploato-
waç obiekt metalowy, jeÊli do jego po-
wierzchni wp∏ywaç b´dzie z zewnàtrz od
strony Êrodowiska przez ca∏y czas sta∏y pràd
elektryczny – pràd ochrony katodowej. Co
wa˝ne – ochron´ za pomocà pràdu mo˝e-
my zastosowaç dla obiektu starego, skoro-
dowanego, zatrzymujàc dalszy przebieg
procesów korozyjnych. OczywiÊcie wiel-
koÊç tego pràdu ochronnego musi byç ka˝-
dorazowa adekwatna do wielkoÊci zagro˝e-
nia korozyjnego, tj. intensywnoÊci proce-
sów korozyjnych zachodzàcych na metalu
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Rys. 4. Przep∏yw pràdów w defektach pow∏oki przed i po zastosowaniu ochrony katodowej

przed w∏àczeniem ochrony katodowej. WÊród
wszystkich znanych technologii zabezpieczeƒ
przeciwkorozyjnych ochrona katodowa jako
jedyna osiàga skutecznoÊç 100%, co potwier-
dza nie tylko teoria, ale tak˝e i praktyka. 

Pow∏oki ochronne w idealny sposób
wspó∏pracujà z ochronà katodowà. Pràd
przecie˝ wp∏ywa do metalu wy∏àcznie
w miejscach defektów w pow∏oce, a wí c
dok∏adnie w tych miejscach, w których po-
kryty pow∏okà obiekt jest nara˝ony na prze-
bieg procesów korozyjnych. Schematycznie
zilustrowano to na rys. 4. 

Im lepsza pow∏oka, tym potrzebny jest
mniejszy pràd ochrony katodowej i odwrot-
nie. JeÊli g´stoÊç pràdu ochronnego przypa-
dajàcego na obiekt bez izolacyjnej pow∏oki
ochronnej jest rz´du miliamperów na metr
kwadratowy, to na t́  samà powierzchní  po-
krytà dobrà pow∏okà izolacyjnà zapotrzebo-
wanie pràdu szacuje sí  na poziomie mikro-
amperów na metr kwadratowy. Mówi sí
wí c, ˝e pow∏oki izolacyjne i ochrona katodo-
wa sà ze sobà kompatybilne. Zastosowanie
obu technik zabezpieczeƒ przeciwkorozyjnych
(pow∏ok i pràdu) do konstrukcji stalowych eks-
ploatowanych w ziemi i wodach naturalnych
jest obecnie powszechne. Ze wzgĺ dów bez-
pieczeƒstwa nie rezygnuje sí  z ochrony kato-
dowej nawet dla najlepszych materia∏owo
i najlepiej wykonanych pow∏ok ochronnych. 

Czy wszystko w technologii ochrony kato-
dowej jest takie proste i oczywiste jak w po-
wy˝szym wywodzie? Niestety nie. Pomimo
prostych zasad, aplikacja tej metody do rze-

czywistych obiektów przemys∏owych jest nie-
stety znacznie bardziej skomplikowana. Sk∏a-
da sí  na to szereg przyczyn, a g∏ównie taka,
˝e ka˝da instalacja ochrony katodowej w zasa-
dzie jest inna, szczególnie w odniesieniu do
konstrukcji metalowych zakopanych w ziemi.
Zwiàzane jest to ze zró˝nicowaniem w∏aÊci-
woÊciami fizyko-chemicznych gruntu oraz
konfiguracji ró˝nego rodzaju metalowych kon-
strukcji w ziemi, zarówno tej chronionej (ruro-
ciàg, zbiornik), jak i innych obiektów sàsied-
nich. Ziemia nie jest Êrodowiskiem jednorod-
nym, podobnie jak chroniony obiekt (rozmiesz-
czenie defektów w pow∏okach izolacyjnych
zazwyczaj jest przypadkowe). Rozp∏yw pràdu
w takim Êrodowisku, zawsze zgodny z prawa-
mi obwodów elektrycznych, z oczywistych
powodów jest trudny do przewidzenia. Jest
tak˝e niezwykle k∏opotliwy do badania – p∏ynie
przecie  ̋ziemià, a nie przewodem, w którym
mo˝emy go w ∏atwy sposób zmierzyç. 

G∏ównym zadaniem in˝yniera specjalisty
ochrony katodowej jest takie dobranie roz-
mieszczenia pomocniczych elektrod dostar-
czajàcych pràd ochrony katodowej (anod)
w Êrodowisku elektrolitycznym (w ziemi,
wodzie) oraz taka regulacja p∏ynàcego przez
nie pràdu, aby do wszystkich miejsc chronio-
nej konstrukcji nara˝onych na korozj́  dopro-
wadziç pràd o wymaganym nat´˝eniu, tzn.
takim, który w oczekiwanym stopniu zaha-
muje procesy korozyjne metalu. Pràd ten po-
winien docieraç w mo l̋iwie najwí kszym
stopniu do chronionej konstrukcji, a nie do
obiektów sàsiednich, gdzie móg∏by byç

przyczynà wzrostu zagro˝enia korozyjnego
(np. w miejscach, gdzie b´dzie z tych ob-
cych konstrukcji wyp∏ywa∏ do ziemi). Projek-
tant musi tak dobraç jakoÊç i ˝ywotnoÊç
wszystkich podzespo∏ów ochrony katodo-
wej, g∏ownie najbardziej nara˝onych na
zniszczenie anod, aby efekt ochrony katodo-
wej móg∏ byç utrzymywany na zabezpiecza-
nej konstrukcji przez wiele lat. Rezultatu tej
pracy w zasadzie nie widaç – niemal wszyst-
kie podzespo∏y instalacji ochrony katodowej
znajdujà sí  poza zasí giem wzroku, w ziemi
lub wodzie. Na powierzchni widoczne jest
tylko êród∏o pràdu (stacja ochrony katodo-
wej) lub punkty kontrolno-pomiarowe. 

Te z pozoru proste zadania w sposób pra-
wid∏owy mogà byç wykonane jedynie przez
wyspecjalizowany i doÊwiadczony personel.
Podobnie jak w przypadku tak prostej czyn-
noÊci jak podkucie konia – wszystko jest ni-
by jasne, ka˝dy wie jak to zrobiç, ale potrzeb-
na jest do tego co najmniej podkowa, kuê-
nia, narz´dzia, no i kowal. Nikt bez praktyki
tego nie zrobi, a ju˝ na pewno nie zrobi tego
dobrze. Z ochronà katodowà sprawa jest du-
˝o bardziej skomplikowana i odpowiedzialna
– chodzi przecie˝ o bezpieczeƒstwo eksplo-
atacji urzàdzeƒ, ochron´ Êrodowiska, a cz´-
sto tak˝e o zdrowie i ˝ycie ludzi. 

JakoÊç i trafnoÊç zastosowanych rozwià-
zaƒ technicznych w instalacjach ochrony ka-
todowej weryfikuje sí  poprzez wykonanie
specjalnych badaƒ korozyjnych, zazwyczaj
ró˝nego rodzaju pomiarów elektrycznych.
Dlaczego specjalnych? G∏ównie dlatego, ˝e
ich celem jest ustalenie skutku przep∏ywu
pràdu z ziemi do chronionych powierzchni
konstrukcji podziemnych – powierzchni, któ-
rych nie widaç, gdy˝ skryte sà g∏́ boko pod
ziemià. Pomimo tego, ˝e technologia ochro-
ny katodowej znana jest od ponad 100 lat,
do dnia dzisiejszego nie jest ustalona jedno-
lita metodologia tego rodzaju pomiarów.
Tak˝e kryteria, wià˝àce ró˝ne wielkoÊci elek-
tryczne dajàce sí  zmierzyç z powierzchni
ziemi z szybkoÊcià korozji konstrukcji pod-
ziemnych – sà ciàgle dalece niedoskona∏e.
Dopiero w ostatnich latach pewnà nadziej́
w tej kwestii przynios∏a metoda korozymetrii
rezystancyjnej, technika umo l̋iwiajàca po-
miar szybkoÊci procesów korozyjnych za po-
mocà czujników umieszczonych w ziemi ra-
zem z chronionà katodowo konstrukcjà pod-
ziemnà. Jest to obecnie jedyna bezpoÊrednia
metoda oceny skutecznoÊci ochrony katodo-
wej. Wszystkie pozosta∏e, powszechnie sto-
sowane, opisane w ró˝nego rodzaju podŕ cz-
nikach i normach metody pomiarów korozyj-



nych powinny byç wykonywane wy∏àcznie
przez specjalistów, i to z bardzo bogatà prakty-
kà zawodowà. DoÊwiadczenie i wprawa od-
grywa tutaj zasadniczà roĺ . Rodzaj, miejsce lo-
kalizacji elementów pomiarowych czy czas
pomiaru, ka˝dorazowo uzale˝nione sà od sy-
tuacji terenowej i majà decydujàcy wp∏yw na
uzyskiwane wyniki. NieÊwiadomoÊç tego ro-
dzaju zale˝noÊci, skutkujàca niew∏aÊciwà oce-
nà stopnia skutecznoÊci ochrony katodowej,
mo˝e w koƒcowym rezultacie doprowadziç
do awarii korozyjnych, uszkodzenia sàsiednich
obiektów lub zniszczenia elementów systemu
ochrony katodowej. W dalszej konsekwencji
prowadzi to do podwa˝ania zasadnoÊci samej
metody i zniech´cenia do jej stosowania.

Poruszone tu kwestie sà niezwykle wa˝-
ne, szczególnie obecnie, gdy wprowadzona
zosta∏a swoboda gospodarcza, cz´sto
usprawiedliwiajàca w pogoni za oszcz´dno-
Êciami i zwí kszaniem zysków dzia∏ania nie-
profesjonalne i przesadnie oszcz´dne. Inwe-
storzy, nierzadko nie rozumiejà znaczenia
technologii ochrony katodowej i zaintereso-
wani sà jedynie spe∏nieniem formalnego wy-
mogu jej posiadania. Jednak˝e póêniej ca∏-
kowicie nie interesujà sí  jej dzia∏aniem.
Czynniki te powodujà, ˝e w Polsce w coraz
wí kszym stopniu swoje udzia∏y na rynku
zdobywajà firmy nie posiadajàce odpowied-
nio wykszta∏conego i przeszkolonego perso-
nelu, aparatury pomiarowej i sprz t́u, a nade
wszystko niezb´dnego doÊwiadczenia zawo-
dowego. Natomiast w bardziej rozwiní tych

Rys. 5. Punkt kontrolno-pomiarowy ochrony katodowej ciep∏ociàgu w mieÊcie

krajach Unii Europejskiej, gdzie wyraênie wi-
doczne sà tendencje odwrotne – wysoka
specjalizacja i najwy˝szy profesjonalizm firm
zajmujàcych sí  ochronà katodowà. Na ostat-
nim posiedzeniu Komitetu Technicznego zaj-
mujàcego sí  ochronà katodowà w Europej-
skim Komitecie Normalizacyjnym w kwietniu
br. przyj́ to preambu∏́  do wszystkich norm
europejskich z tego zakresu, która brzmi:
„Personel, który podejmuje sí  projektowa-
nia, wykonawstwa, odbioru, nadzoru, monito-
rowania i eksploatacji systemów ochrony ka-
todowej, powinien byç certyfikowany zgod-
nie z normà EN 15257” (Ochrona katodowa –
Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu
ochrony katodowej). Zasady te muszà byç
w Polsce wdro˝one jak najszybciej. 

Ochrona katodowa jest doÊç trudnà i inter-
dyscyplinarnà dziedzinà wiedzy oraz techno-
logià wymagajàcà sporej praktyki i doÊwiad-
czenia, chocia  ̋ zasada jest bardzo prosta
i wydaje sí , ˝e ka˝dy jest w stanie jà zasto-
sowaç. Czy mo˝na wsiàÊç do samochodu
i bezpiecznie nim pojechaç, jeÊli sí  tego ni-
gdy w ˝yciu nie robi∏o? Czy mo˝na nauczyç
sí  tego z ksià˝ki? A jeÊli nawet, to czy nie wy-
magana jest weryfikacja tej wiedzy – prawo
jazdy? A wí c nie ka˝dy mo˝e jeêdziç samo-
chodem, nie mówiàc ju  ̋o p∏ywaniu jachtem
morskim czy lataniu samolotem. A przecie˝
ochrona katodowa wÊród innych technologii
ochrony przeciwkorozyjnej – to jeÊli nie lata-
nie myÊliwcem F16 – to przynajmniej szy-
bowcem! 
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