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Cel główny – zapewnienie 
integralności gazociągów

Technika i Technologia Profesjonalne Gazownictwo 2008

Słowo „integralność”, kojarzone zazwyczaj z integralno-
ścią terytorialną, oznacza nienaruszalność, nierozdzielny 
związek z całością. W odniesieniu do rurociągów podziem-
nych słowo to staje się coraz bardziej popularne, zaś „za-
pewnienie integralności” to zespół działań zmierzających 
do utrzymania w jak najdłuższym czasie poprzedniego sta-
nu technicznego obiektu. Dla gazociągów stalowych pierw-
szym wrogiem jest korozja.

Korozja – problem ekonomiczny?
Pomimo tego, że korozja dotyczy niszczenia różnorodnych 

materiałów (metali, betonu, żywic sztucznych, drewna itp.), 
to jednak w powszechnym rozumieniu kojarzy się z najpo-
pularniejszym obecnie stosowanym materiałem metalowym 
– stalą. Ze stali wykonuje się nie tylko obiekty budowlane, 
ale także całą infrastrukturę przemysłową, maszyny i po-
jazdy, statki i nabrzeża portowe, rurociągi i zbiorniki, na-
rzędzia i przedmioty użytku domowego. W każdym z tych 
wszystkich możliwych zastosowań stal dosięga nieustępli-
wa korozja w stopniu zależnym od warunków eksploatacji 
oraz zastosowanych technik ochrony przeciwkorozyjnej. 
Otrzymany z olbrzymim nakładem energii błyszczący metal 
posiada naturalną skłonność do powrotu do swojej posta-
ci pierwotnej – rudy, trwałych termodynamicznie tlenków 
i siarczków żelaza. Stal utrzymuje swoją niezmienną pozycję 
w technice dzięki niskiej cenie i jednocześnie takim właści-
wościom, jak: twardość, wytrzymałość na rozciąganie, sprę-
żystość, plastyczność, ciągliwość, udarność i spawalność, 
które utrzymywane są w szerokim zakresie temperatur. To 
dzięki tym cechom do dziś powszechnie stosuje się stal 
wszędzie tam, gdzie na pierwszym miejscu pod uwagę brane 
jest bezpieczeństwo eksploatacji. Tak stało się z samochoda-

mi, po licznych próbach z tworzywami sztucznymi, tak jest 
i będzie jeszcze długo z rurociągami ciśnieniowymi.

Stalowe rury do przesyłu gazu miejskiego zaczęto stoso-
wać w Polsce jeszcze przed II wojną światową. Pierwsza roz-
legła sieć przesyłowa gazu koksowniczego powstała w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku na terenie Śląska. Obecnie 
w Polsce eksploatowanych jest kilkadziesiąt tysięcy kilome-
trów stalowej sieci przesyłowej gazu ziemnego. Cała ta sieć 
nieustannie narażona jest na korozję, nieuchronne i zdradli-
we zjawisko, które występuje w odniesieniu do wszystkich 
metalowych konstrukcji eksploatowanych w ziemi.

Nowoczesne gazownictwo nie mogłoby się rozwijać bez 
opanowania zjawiska, które dokuczliwe jest w całej gospo-
darce – korozji. To ona jest przyczyną niszczenia konstrukcji 
stalowych, dziurawych rur, cieknących zbiorników. To ona 
powoduje przedwczesne zużycie maszyn i urządzeń, jest 
przyczyną różnego rodzaju awarii, zanieczyszczenia środo-
wiska, i to z jej powodu znosimy różnego rodzaju niedogod-
ności – rozkopane ulice, braki ciepłej wody itp. Do walki 
z tym zjawiskiem wytaczamy cały arsenał różnego rodzaju 
środków i metod, których jedynym celem jest przedłużenie 
żywotności oraz zachowanie integralności i cech użytecz-
ności zabezpieczanych przedmiotów metalowych. I w tej 
walce osiągamy zadziwiające sukcesy widoczne w życiu 
codziennym. Ale niestety ta walka kosztuje i to dużo, bo ta 
batalia trwa nieustannie, od narodzin (produkcji) do śmierci 
(złomowania). 

Czy ktoś to policzył? Czy tym słowom można nadać war-
tości wymierne? Problematyką korozji i metodami ochrony 
przed korozją zajmuje się szereg ośrodków naukowych oraz 
różnego rodzaju organizacji na całym świecie. Problem jest 
bardzo poważny i fakt, że jest dla wielu z nas coraz mniej 
postrzegalny w codziennym życiu, nie oznacza wcale, by 
można go było lekceważyć. Nie jest łatwo ocenić skalę zja-
wiska i jego wpływ na życie społeczeństw. Nikt przecież nie 
prowadzi takiej ewidencji. Poza tym oprócz kosztów bezpo-
średnich są także pośrednie – np. usuwania skutków awarii 
spowodowanych przez korozję. Szacuje się, że obie te skła-
dowe są mniej więcej sobie równe.

Pomimo tych trudności od lat podejmowano próby okre-
ślenia rozmiaru i metod wyliczenia kosztów zjawiska koro-
zji. Pierwsze studium tego problemu przeprowadzono po 
raz pierwszy w USA w roku 1950, a opracowany wtedy ra-
port wzbudził sensację – bezpośrednio na korozję Ameryka-
nie przeznaczyli 2,1% produktu narodowego brutto (PNB). 
Podobnie wykazał słynny raport T.P. Hoar’a w Wielkiej Bry-
tanii w roku 1970 – 3,5% PNB oraz ponowne studia w USA 
w roku 1975 – 4,5% PNB. W Japonii koszty te pod koniec 
XX wieku określono na ok. 1% PNB. W Polsce szacowano 
także kilkakrotnie koszt korozji i ochrony przeciwkorozyj-
nej w gospodarce narodowej. Niestety, dane te są bardzo 
szacunkowe, ponieważ straty związane ze zjawiskiem ko-
rozji „rozmywają się” w przedwczesnych remontach, nie-
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spodziewanych awariach, wadach materiałowych itp. Nikt 
też nie oszacuje niewłaściwie wykonanych zabezpieczeń 
przeciwkorozyjnych, które trzeba przedwcześnie odnawiać. 
Cześć z tych kosztów jest wstydliwie ukrywana. Bez wątpie-
nia w Polsce, społeczeństwie mniej zorganizowanym, straty 
te są zapewne znacząco wyższe.

Jednak najciekawsze i bardzo pouczające dane zebrane 
zostały w latach 1999–2001 podczas opracowywania ko-
lejnego raportu w sprawie kosztów korozji w USA1. Po raz 
pierwszy wykonano szacunek w tak dużej skali. Badania 
wykonano w odniesieniu do roku 1998 z podziałem na 
koszty stosowania różnych technologii ochrony przeciw-
korozyjnej oraz koszty ponoszone z tytułu korozji w po-
szczególnych sektorach gospodarki. Obliczono, że koszt 
bezpośredni korozji w roku 1998 osiągnął wartość 276 
mld dolarów, co stanowiło 3,1% PNB. To ponad 6% przy 
uwzględnieniu również kosztów pośrednich, a więc łącznie 
prawie 1 200 dolarów rocznie na głowę mieszkańca! Jak na 
tym tle wypadają nakłady na korozję w obszarze związanym 
z wydobyciem, transportem, magazynowaniem i przeróbką 
surowców paliwowych? W tabeli 1 zebrano najciekawsze 
informacje z tego zakresu.

Korozja – problem techniczny?
Może to zabrzmieć dziwnie, ale techniczny problem korozji 

stali w ziemi jest w zasadzie już dawno rozwiązany ze 100% 
skutecznością. Ponieważ ziemia jest środowiskiem elektroli-
tycznym, zjawiska korozyjne, polegające na utlenianiu żelaza, 
mogą być całkowicie zahamowane przy zastosowaniu prądu 
elektrycznego – polaryzacji katodowej. Wymuszając prze-
pływ prądu stałego od strony ziemi do powierzchni stalowej, 
po osiągnięciu określonego kryterium, proces utleniania nie 
może w ogóle przebiegać. Gwarantują to podstawowe prawa 
fizykochemiczne. Ta technika elektrochemiczna – ochrona 
katodowa – znana jest od ponad 100 lat.

Czy to oznacza, że nie ma problemu z ochroną przed 
korozją stalowych gazociągów? Niestety, sprawa jest bar-
dzo skomplikowana, bo ochronie musi być poddany sta-
lowy rurociąg, obiekt długi, pokryty zazwyczaj powłokami 
ochronnymi, przebiegający w różnorodnym środowisku 
(piasek, glina, itp.), do którego powierzchni trzeba dopro-
wadzić prąd elektryczny w miarę równomiernie na całej 
powierzchni, by uzyskać pożądany efekt ochronny. Trzeba 
także wyeliminować inne szkodliwe oddziaływania – prą-
dów zewnętrznych czy mikroorganizmów, które radykalnie 
zwiększają zagrożenie korozyjne stali. Z inżynierskiego 
punktu widzenia należy uwzględnić szereg nie zawsze roz-
poznanych do końca czynników wpływających na reakcje 
elektrochemiczne na powierzchni stali, a jednocześnie  

zadbać o wymagany rozpływ prądu elektrycznego w ziemi, 
który rządzi się swoimi prawami. 

Prąd ten musi dopłynąć do wszystkich miejsc, w których 
stal ścianki rurociągu kontaktuje się z ziemią, a więc w miej-
scach defektów w powłoce ochronnej, której głównym zada-
niem jest stworzenie bariery pomiędzy środowiskiem elek-
trolitycznym a stalą. Im lepsza, posiadająca mniej defektów, 
jest powłoka izolacyjna, tym mniej prądu jest potrzebne do 

uzyskania całkowitego zabezpieczenia rurociągu przed ko-
rozją – i odwrotnie, stare gazociągi i zdegradowana powłoka 
ochronna wymagają do tego celu dopływu większej energii 
z zewnątrz. Jednym słowem powłoka i ochrona katodowa 
na podziemnych rurociągach posiadają działanie kompa-
tybilne, wzajemnie się uzupełniające. Pomimo stosowania 
obecnie najwyższej jakości powłok izolacyjnych z ochrony 
katodowej w większości przypadków nie można zrezygno-
wać, ponieważ każdy, nawet najmniejszy defekt powłoki, 
umożliwiający wypływ prądu tą drogą do ziemi, może być 
przyczyną przyszłej awarii korozyjnej i dlatego powinien 
być zawczasu zniwelowany prądem ochrony katodowej.

W powszechnej opinii zasadniczym zabezpieczeniem ga-
zociągów przed korozją są powłoki ochronne. To oczywiście 
prawda, bo pokrywają one praktycznie nieomal całą po-
wierzchnię zewnętrznej ścianki rurociągu kontaktującej się 
z ziemią. Z tego punktu widzenia powinny one być wyko-
nywane niezwykle starannie i ściśle kontrolowane podczas 
prac odbiorowych. Powłoki powinny być dobrym dielektry-

kiem, posiadać dużą przyczepność do 
podłoża stalowego i być szczelne. Od 
lat stosuje się do tego celu powłoki bi-
tumiczne i z emalii smołowej, powło-
ki z taśm samoprzylepnych, a ostatnio 
z tworzyw sztucznych nakładanych 
w warunkach fabrycznych. Są to po-
włoki epoksydowe (fusion bonded 
epoxy), epoksydowo-polietylenowe 
zazwyczaj nazywane trójwarstwowy-
mi (3LPE), epoksydowo-polipropyle-
nowe, poliuretanowe i inne. Dbałość 
o to, by powłoki były możliwie bez 

Tabela 1. Koszty korozji w sektorach wydobycia, transportu i dystrybucji paliw w USA w 1998 r.

Sektor gospodarki w USA
Koszt korozji  
mld USD/rok

Wydobycie ropy i gazu 1,4

Transport cieczy i gazu: 528 000 km gazociągów, 
119 000 km ropociągów i 132 000 km innych 
rurociągów z niebezpiecznymi cieczami 

7,0

Dystrybucja gazu ziemnego: 2 785 000 km 
(57% rozdzielczych i 43% przyłączeniowych 
rurociągów wykonanych ze stali i innych metali)

5,0
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defektów, jest szczególnie wymagana w miejscach wyso-
kiego zagrożenia korozyjnego, przy oddziaływaniu prądów 
błądzących, indukowaniu się w gazociągu prądów prze-
miennych i we wszystkich miejscach, gdzie prąd ochrony 
katodowej nie może w wymaganym stopniu dopłynąć lub 
w ogóle z jakichś powodów nie można zastosować ochrony 
katodowej. Zaizolowane fabrycznie rury należy po spawa-
niu w miejscach połączeń w miarę możliwości uzupełnić 

powłoką izolacyjną w taki sposób, aby co najmniej dorów-
nywała ona jakością powłoce fabrycznej. To jedyny sposób, 
aby spore przecież nakłady na fabryczne izolowanie rur nie 
zostały zmarnowane przy niefrasobliwie wykonanym mon-
tażu rurociągu. Także proces układania rurociągu i jego za-
sypywanie musi się odbywać w warunkach gwarantujących 
zachowanie integralności gazociągu wraz z jego zewnętrzną 
powłoką ochronną. Na szczęście przepisy wymagają prze-
prowadzenia pomiarów właściwości powłoki po zasypaniu 
rurociągu podczas prac odbiorowych, co znacznie obniża 
możliwość rozpoczęcia eksploatacji nowych gazociągów 
z wadami powłok. Niestety, nie eliminuje tych defektów 
całkowicie – pojawiają się one w czasie eksploatacji wskutek 
różnych czynników prowadzących do stopniowej destrukcji 
powłoki. To z tego powodu stosowanie ochrony katodowej 
razem z powłokami ochronnymi jest niezbędne. I to dlatego 
ochrona katodowa, a nie powłoka ochronna, „kontroluje” 
zabezpieczenie przeciwkorozyjne gazociągu podczas jego 
eksploatacji. Pamiętajmy – każdy defekt w powłoce izolacyj-
nej, nawet tej najlepszej, w którym korozja nie jest hamowa-
na za pomocą ochrony katodowej, to potencjalnie perforacja 
ścianki gazociągu i awaria korozyjna. Wtedy to już tylko 
kwestia czasu.

Pierwsza instalacja ochrony katodowej w Polsce uru-
chomiona została z końcem marca 1954 roku na gazociągu 
DN400 łączącym koksownię w Knurowie z Mysłowicami. 
Montaż gazociągu wykonało przedsiębiorstwo „Gazobudo-
wa” z Zabrza, a próbną doświadczalną instalację ochrony 
katodowej uruchomiono na zlecenie Centralnego Zarządu 
Gazownictwa w Warszawie. Rzeczą charakterystyczną dla 
początków rozwoju ochrony katodowej w Polsce jest to, że 
zagadnienia te umknęły uwadze przemysłu wydobywczego 

ropy naftowej i gazu, który w tamtym okresie dopiero racz-
kował, w odróżnieniu od Związku Radzieckiego czy Stanów 
Zjednoczonych. Daleki transport czynników energetycz-
nych za pomocą rurociągów dopiero się wtedy rozwijał. 
Istniejące już Biuro Projektów Gazownictwa „Gazoprojekt” 
jeszcze nie prognozowało rozwoju gazownictwa opartego 
na gazie ziemnym. Nie te dziedziny techniki zadecydowały 
więc o pojawieniu się mecenatu państwowego nad ochro-
ną katodową – to korozja kabli telekomunikacyjnych pod 
wpływem prądów błądzących układanych wzdłuż elektry-
fikowanych wtedy linii kolejowych stała się motorem postę-
pu w tej dziedzinie. Łączność telefoniczna miała wówczas 
w państwie zupełnie inne znaczenie.

Ochrona katodowa – ile to kosztuje?
Wobec braku danych krajowych znowu trzeba sięgnąć do 

wspomnianego wyżej raportu amerykańskiego – rurociągi 
eksploatowane są w USA przez 60 głównych operatorów 
gazociągów oraz 150 operatorów naftociągów. W analizowa-
nym roku 1998 średni koszt 1 km gazociągu wynosił 746 000 
dolarów, a zbudowano 2 576 km nowych odcinków. Koszt 
związany z korozją odnieść trzeba do kosztu materiałowego 
rurociągu, który wynosił 237 400 dolarów/km. Obejmuje on 
koszt powłoki 17 000–24 000 dolarów/km (7–10% kosztu 
rury) oraz ochrony katodowej 500 dolarów/km (0,2% kosztu 
rury). Ze względów bezpieczeństwa stosuje się naddatki ko-
rozyjne, których koszt szacowany jest w przedziale 12 000–
–24 000 dolarów/km (5–10% kosztu rury). Koszt projektowa-
nia zabezpieczenia przeciwkorozyjnego rurociągu ocenia się 
na 3 000–7 760 dolarów/km (powłoka i ochrona katodowa). 
Całkowity koszt związany z korozją może być oszacowany 
na 32 500 do 55 500 dolarów/km, co stanowi około 6% cał-
kowitego kosztu budowy nowego rurociągu. Brak danych na 
temat kosztów badań rurociągów tłokami inteligentnymi.

Ochronę katodową w Stanach Zjednoczonych w odniesie-
niu do gazociągów stosuje się powszechnie – wymagana jest 
przepisami w stosunku do wszystkich podziemnych i pod-
wodnych rurociągów stalowych. Szacuje się, że na omawia-
nych rurociągach zastosowanych jest do 97 tys. instalacji 
ochrony katodowej (co 8–16 km). Średni koszt najprostszej 
instalacji ochrony katodowej wynosi 12 tys. dolarów. Rocz-
na eksploatacja i utrzymanie systemów ochrony katodowej 
szacowana jest na poziomie 3 100 – 6 200 dolarów/km, co 
stanowi 52% rocznych kosztów związanych z korozją. Kosz-
ty awarii korozyjnych wynoszą około 10%, a pozostałe 38% 
stanowią koszty kapitałowe wymiany starych rurociągów 
lub ich rehabilitacji (odnowienia powłoki izolacyjnej).

Od roku 2000 w USA wymagane jest szkolenie persone-
lu operatorów rurociągów w zakresie bezpieczeństwa eks-
ploatacji rurociągów, w tym także ich ochrony przeciwko-
rozyjnej. Na ten cel przeznacza się średnio rocznie środki 
w wysokości 437 mln na opłacenie kosztów szkoleń (od 
185 do 2 500 dolarów/uczestnika). Wymagane przepisami 
prowadzenie bezpośredniej oceny stanu technicznego ru-
rociągów (External Corrosion Direct Assessment – ECDA) 
– w miejscach, gdzie nie można stosować badań tłokami in-
teligentnymi – pociąga za sobą średni koszt 620 dolarów/km 
za prace diagnostyczne oraz 5 000 – 10 000 dolarów za każ-
de bezpośrednie badanie rurociągu w wykopie (co 3,2 do 8 
km). Średni koszt ECDA wynosi 1 250 do 3 100 dolarów/km 
rurociągu. Prace te wykonywać mogą jedynie wyspecjalizo-
wani oraz certyfikowani inspektorzy.

Technika i Technologia Profesjonalne Gazownictwo 2008



P R O F E S J O N A L N E  G A Z O W N I C T W O  2 0 0 8 5

Czy cokolwiek z tego wynika?
Zacytowane liczby wyraźnie wskazują na pewne pre-

ferencje, które powinny być stosowane przy budowaniu 
strategii ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów. Koszty 
inwestycyjne, ponoszone w fazie budowy rurociągów, aż 
w 20% związane są z technikami ochrony stalowych kon-
strukcji podziemnych, które nie mają decydującego wpływu 
na skuteczność zabezpieczenia przeciwkorozyjnego: 10% 
to koszt na naddatki korozyjne, czyli nadwyżkę materiału 
przeznaczoną z góry na „konsumpcję” przez korozję, oraz 
10% na powłoki ochronne, tworzące barierę pomiędzy śro-
dowiskiem korozyjnym a powierzchnią ścianki rurociągu, 
przegrodę zazwyczaj nieszczelną wskutek uszkodzeń me-
chanicznych lub w wyniku starzenia. Aż sto razy mniej, 
bo tylko 0,2% kosztów materiałowych rurociągu, to jego 
zasadnicza ochrona przeciwkorozyjna w środowisku elek-
trolitycznym – ochrona elektrochemiczna, technika chro-
niąca przed korozją za pomocą prądu elektrycznego – jak 
już wiemy „kontrolująca” proces korozyjny. W całej swojej 
gospodarce Amerykanie oszacowali nakłady materiałowe 
na technologię ochrony elektrochemicznej na poziomie 2,22 
mld dolarów/rok. 

Jaką przyjąć strategię obniżenia 
kosztów korozji gazociągów?

Przeprowadzone w USA badania i analizy nie tylko za-
kończyły się zestawieniami danych, ale także wnioskami 
i programem zmian w dotychczasowej praktyce inżynier-
skiej walki z korozją. Obliczone straty związane z korozją są 
tak ogromne, szczególnie w porównaniu z innymi sferami 
PNB, że podjęcie działań w kierunku ich zmniejszenia jest 
konieczne. Szczególnie, że są to koszty ponoszone w spo-
sób ciągły i nieuchronny, jeśli nie podejmie się środków 

zaradczych. Od dawna wiadomo, że do ¼ tych strat moż-
na uniknąć bez nakładów inwestycyjnych na nowe bada-
nia i opracowania technologii – wystarczy jedynie wdrożyć 
w technice i skrupulatnie stosować obecnie istniejącą wie-
dzę w tej dziedzinie.

W odniesieniu do rurociągów przyjęto następując cele 
strategiczne, przedstawione w tabeli 2.

Zważywszy na skalę gospodarki USA, przedstawione 
dane zgromadzone zostały na podstawie olbrzymiej ba-
zie informacji, zaś wyciągnięte wnioski budzą zaufanie. 
Wskazują one jednoznacznie na potrzebę stosowania 
nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz wdrażanie 
nowych metod zarządzania, jako jedynej drogi do ob-
niżenia olbrzymich nakładów ponoszonych na korozję 
w skali całego społeczeństwa. To między innymi z tego 
powodu powołana została do życia w roku 2007 Świato-
wa Organizacja Korozji, której celem jest promocja edu-
kacji i najlepszych praktyk w zabezpieczeniach prze-
ciwkorozyjnych celem uzyskania socjoekonomicznych 
korzyści dla społeczeństwa, zabezpieczenia zasobów 
i ochrony środowiska. 

Na aspekty te powinno zwrócić uwagę środowisko pol-
skich inżynierów, menadżerów i polityków, którym należy 
polecić wnikliwe przestudiowanie pokrótce zaprezentowa-
nego raportu. Uwzględniając proporcje, wskazaną strategię 
można przenieść na grunt polski. W sensie technicznym 
jest ona jednoznaczna.

W odniesieniu do gazociągów jest oczywiste, że obecnie 
w zasadzie jedynym kierunkiem rozwojowym i zmiany 
praktyki inżynierskiej, których celem są obniżenie i przegru-
powanie kosztów związanych z ochroną przeciwkorozyjną 
gazociągów, jest stworzenie warunków do obniżenia wielko-
ści naddatków na korozję oraz kosztów powłok ochronnych, 

Tabela 2. Program strategiczny obniżenia kosztów korozji rurociągów w USA po 1998 r.

Cel strategiczny Komentarz

Zwiększenie świadomość kosztów korozji 
i potencjalnych oszczędności

Należy zwiększyć nakłady na ochronę przeciwkorozyjną o 50 do 100% w cią-
gu najbliższych 5 do 7 lat. Strategia stosowania najlepszej praktyki inżynier-
skiej może spowodować znaczne oszczędności.

Zmiana nastawienia w stosunku do prze-
konania, że korozji nie da się opanować

Praktyka ochrony przeciwkorozyjnej jest dobrze zdefiniowana i znana w sek-
torze rurociągowym. Należy podnieść świadomość w sferach kierowniczych. 

Rozwój metod projektowania w celu lep-
szego zarządzania korozją 

Praktyka projektowania jest w zasadzie dobrze poznana. Obecnie wdrażane są 
komputerowe metody projektowania ochrony katodowej złożonych systemów 
rurociągowych.

Zmiana praktyki technicznej w kierunku 
obniżenia kosztów korozji

Praktyka techniczna zmienia się (na bazie nowych przepisów), narzucając 
wzrost prac inspekcyjnych na rurociągach, np. metody ECDA. Zastosowanie 
ich w sposób ekonomiczny w obecnej praktyce ochrony przed korozją spo-
cznie na barkach operatorów rurociągów.

Zmiana polityki i zasad zarządzania w ce-
lu obniżenia kosztów korozji

Kluczem do zarządzania korozją będzie włączenie strategii inspekcji do bieżą-
cej ochrony przeciwkorozyjnej zamiast udoskonalanie systemów ochrony.

Rozwój metod przewidywania żywotno-
ści oraz postępów korozji 

Modelowanie żywotności jest kluczowe dla zarządzania integralnością ruro-
ciągu. Metody te obecnie się rozwijają. Modele postępu korozji i oceny żywot-
ności rurociągu są niezbędne do określenia częstotliwości inspekcji i kolejno-
ści prac przeciwkorozyjnych.

Rozwój technologii (badania, rozwój 
i wdrożenia)

Rozwój technologiczny wymaga zaawansowanych technik inspekcyjnych 
(zwiększenie niezawodności i rozdzielczości, opracowanie metod detekcji 
pęknięć).

Rozwój edukacji i szkoleń z zakresu za-
bezpieczeń przeciwkorozyjnych

Nowa strategia wymaga znacznego podniesienia kwalifikacji personelu, 
szczególnie w zakresie technologii ochrony katodowej. Olbrzymią rolę mają 
do spełnienia stowarzyszenia korozyjne.
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co jest możliwe poprzez udoskonalenie niedoinwestowanej 
ciągle techniki ochrony elektrochemicznej i podwyższenie 
jej skuteczności poprzez:
• zwiększenie niezawodności pracy instalacji ochrony ka-

todowej,
• udoskonalenie metod pomiarowych skuteczności ochro-

ny katodowej, w szczególności w defektach na rurocią-
gach z dobrymi powłokami izolacyjnymi,

• zastosowanie niezależnych technik pomiarowych postę-
pów korozji na chronionych obiektach, np. korozymetrii 
rezystancyjnej,

• udoskonalenie metod wykrywania i eliminowania miejsc, 
w których skuteczność ochrony katodowej może nie być 
osiągnięta, np. miejsc oddziaływania prądów błądzących, 
defektów w powłoce izolacyjnej, zwarć z innymi elemen-
tami metalowymi w ziemi (rurami ochronnymi), oddzia-
ływań indukowanych prądów przemiennych,

• zastosowanie systemów monitorowania i zdalnego po-
wiadamiania o wszelkich nieprawidłowościach w pra-
cach instalacji ochrony katodowej, a także jakości powło-
ki izolacyjnej (np. jej uszkodzenia przez osoby trzecie).
Jakość i trafność zastosowanych rozwiązań technicznych 

w instalacjach ochrony katodowej weryfikuje się poprzez 
wykonanie specjalnych badań korozyjnych, zazwyczaj róż-
nego rodzaju pomiarów elektrycznych. Dlaczego specjal-
nych? Głównie dlatego, że ich celem jest ustalenie skutku 

przepływu prądu z ziemi do chronionych powierzchni 
konstrukcji podziemnych – powierzchni skrytych głęboko 
pod ziemią. Pomimo tego, że technologia ochrony kato-
dowej znana jest od dawna, do dnia dzisiejszego nie jest 
ustalona jednolita metodologia tego rodzaju pomiarów. 
Także kryteria, wiążące różne wielkości elektryczne dają-
ce się zmierzyć z powierzchni ziemi z szybkością korozji 
konstrukcji podziemnych – są ciągle dalece niedoskonałe. 
Dopiero w ostatnich latach pewną nadzieję w tej kwestii 
przyniosła metoda korozymetrii rezystancyjnej, technika 
umożliwiająca pomiar szybkości procesów korozyjnych za 
pomocą czujników umieszczonych w ziemi razem z chro-
nioną katodowo konstrukcją podziemną. Jest to obecnie 
jedyna bezpośrednia metoda oceny skuteczności ochrony 
katodowej. Wszystkie pozostałe, powszechnie stosowane, 
opisane w różnego rodzaju podręcznikach i normach me-
tody pomiarów korozyjnych powinny być wykonywane 
wyłącznie przez specjalistów, i to z bardzo bogatą praktyką 
zawodową. Doświadczenie i wprawa odgrywa tutaj zasad-
niczą rolę. Rodzaj, miejsce lokalizacji elementów pomia-
rowych czy czas pomiaru każdorazowo uzależnione są od 
sytuacji terenowej i mają decydujący wpływ na uzyskiwane 
wyniki. Nieświadomość tego rodzaju zależności, skutkująca 
niewłaściwą oceną stopnia skuteczności ochrony katodo-
wej, może w końcowym rezultacie doprowadzić do awarii 
korozyjnych, uszkodzenia sąsiednich obiektów lub znisz-
czenia elementów systemu ochrony katodowej. W dalszej 
konsekwencji prowadzi to do podważania zasadności samej 
metody i zniechęcenia do jej stosowania. 

Zatem kto ma realizować 
ochronę katodową?

Nim Polska wstąpiła oficjalnie do Unii Europejskiej 
rozpoczął się etap pozyskiwania zachodnich technologii 
poprzez normalizację. W Polskim Komitecie Normaliza-
cyjnym w Wydziale Elektryki w Komitecie Technicznym 
nr 290 ds. „Specjalnych Technik w Elektryce” powołany 
został podkomitet „Ochrona Katodowa”, który wraz ze 
współpracującymi specjalistami opracował niemal wszyst-
kie wydane normy europejskie z zakresu ochrony elek-
trochemicznej w języku polskim. Stanowią one obecnie 
główne źródło informacji technicznych w tej dziedzinie. 
Technologia ochrony katodowej w Polsce nie odstaje od 
światowego poziomu. Odczuwalne jest to najlepiej właśnie 
przy pracach normalizacyjnych. Na „polu bitwy” o wyso-
ki poziom techniczny zarówno specjalistów, jak i stoso-
wanych rozwiązań technicznych, pozostaje niezmiennie 
Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją 
SEP – tak jak czyni to od 35 lat. To już wtedy o perspekty-
wach ochrony elektrochemicznej specjaliści wypowiadali 
się następująco: „Mimo stosunkowo prostych zasad dzia-
łania, projektowaniem i uruchamianiem ochrony elektro-
chemicznej powinien zajmować się personel wyspecjali-
zowany w tej dziedzinie. Praktycy wiedzą, ile wymaga ona 
wyczucia i często indywidualnego podejścia do każdego 
prawie przypadku korozji. Schematyzm może być przyczy-
ną nieprawidłowych rozwiązań technicznych czy ekono-
micznych instalacji ochrony. Rozpowszechnienie ochrony 
elektrochemicznej będzie więc uzależnione od powołania 
przedsiębiorstw specjalistycznych, które kompleksowo 
zajmą się projektowaniem, budową, a nawet kontrolą urzą-
dzeń ochrony. Ochrona ta, jak każda inna, wymaga dozoru 
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ze strony służb antykorozyjnych, polegającego na spraw-
dzeniu prawidłowości działania instalacji i stopnia spo-
laryzowania konstrukcji oraz na usuwaniu zauważonych 
usterek. Tylko przy takim założeniu można się spodziewać 
dobrych efektów2.” 

Niestety, okres „wolności gospodarczej” negatywnie od-
ciska się na jakości i nowoczesności rozwiązań technicz-
nych ochrony katodowej oferowanych przez różne firmy 
na rynku. Brak wiedzy i kontaktów wśród projektantów 
i wykonawców, a z drugiej strony presja inwestorów na 
obniżanie cen prowadzi do pojawienia się „bubli”, któ-
re w negatywnym świetle stawiają samą technologię 
ochrony katodowej. Każdy, bez jakichkolwiek uprawnień, 
może się zajmować ochroną katodową – brak przepisów 
powoduje, że w tym zakresie nie ma żadnych sankcji, ani 
w stosunku do projektantów, ani do wykonawców. Najgor-
sze z tego jest to, że przeświadczenie o słuszności takiego 
podejścia nabierają także służby menadżerskie zajmują-
ce się eksploatacją dużych podziemnych i podwodnych 
obiektów przemysłowych. 

Efektów działania ochrony katodowej zazwyczaj nie wi-
dać gołym okiem, a przekonanie, że nikt tego nie sprawdzi, 
jest dość częste w tej grupie „specjalistów”. Tę nierzadko 
spotykaną sytuację można wyeliminować jedynie poprzez 
upowszechnianie wiedzy i podniesienie rangi ochrony 
przed korozją w środowisku technicznym, także w wśród 
inwestorów. Od personelu zajmującego się ochroną kato-
dową wymaga się dodatkowo oprócz dogłębnej wiedzy, 
także wyjątkowej uczciwości zawodowej. Powinna się ona 
przejawiać szczególną rzetelnością wykonanej pracy i od-
powiedzialnością za wyciągane wnioski. Dotyczy to przede 
wszystkim pomiarów i oceny skuteczności działania ochro-
ny katodowej. Nie bez powodu na niektórych dokumentach 
pod rygorem odpowiedzialności prawnej wymagany jest 
podpis pod następującym sformułowaniem: „Potwierdzam, 
że posiadam odpowiednie wykształcenie i doświadczenie 
w zakresie oceny skuteczności działania systemów ochro-
ny katodowej, jestem kompetentny do przeprowadzenia 
powyższych badań, zaś zamieszczone w formularzu wyniki 
są kompletne i prawdziwe dla wskazanego miejsca i czasu 
wykonania pomiarów.” 

Czy certyfikacja jest potrzebna?
Jakby ukoronowaniem tej tendencji jest opracowana nie-

dawno nowa norma europejska PN-EN 15257 „Ochrona 
katodowa. Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu 
ochrony katodowej”. Należy mieć nadzieję, że to właśnie 
ona „uporządkuje” nieco rynek ochrony katodowej, elimi-
nując z niego przypadkowo znajdujące się na nim firmy 
i osoby. Podniesie także rangę zawodową związanego z tą 
technologią personelu technicznego. Aby to się stało, ko-
nieczna jest zmiana obowiązującego prawa, co, jak wiado-
mo, jest przedsięwzięciem trudnym i długotrwałym. Czy 
zacytowana wyżej norma dotycząca kompetencji personelu 
ochrony katodowej zmusi do większej odpowiedzialności 
i cokolwiek zmieni w przedstawionej sytuacji? Nie wiado-
mo. Bez wątpienia autorom tej normy zależało na podnie-
sieniu rangi zawodowej specjalistów ochrony katodowej 
oraz na usystematyzowaniu nauczanej wiedzy z tej dzie-
dziny techniki, a czy będzie tak również w Polsce? Także 
nie wiadomo. Dlaczego? Sprawa jest prosta – ochrona ka-
todowa jest obecnie „sierotą”. Osierocił ją resort łączności, 

który opiekował się tą technologią od lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, a duże firmy, szczycące się tym, że są 
głównymi odbiorcami technologii ochrony katodowej, 
niestety, nie łożą na jej rozwój. Może nadszedł więc czas 
na zmianę tej absurdalnej sytuacji, może ochrona katodo-
wa znajdzie w końcu swojego sponsora, którym na całym 
świecie jest przemysł wydobycia i transportu ropy naftowej 
i gazu. Pierwszą jaskółką jest Izba Gospodarcza Gazownic-
twa, która jeden z pierwszych swoich opracowywanych 
standardów poświęciła tej technologii.

Poruszone tu kwestie są niezwykle ważne. Obecnie po-
dejmowane decyzje często są usprawiedliwiane pogonią 
za oszczędnościami i zwiększaniem zysków, ale równie 
często są nieprofesjonalne i przesadnie oszczędne. In-
westorzy nierzadko nie rozumieją znaczenia technologii 
ochrony katodowej dla wieloletniej i bezpiecznej eksplo-
atacji rurociągów i zainteresowani są jedynie spełnie-
niem formalnego wymogu jej posiadania. Znacznie gorzej 
wygląda codzienna dbałość o integralność rurociągów 
związana z eksploatacją systemów ochrony katodowej 
już istniejących. Czynniki te powodują, że w coraz więk-
szym stopniu swoje udziały na rynku zdobywają firmy 
nieposiadające odpowiednio wykształconego i przeszko-
lonego personelu, aparatury pomiarowej i sprzętu, a nade 
wszystko niezbędnego doświadczenia zawodowego. Nato-
miast w bardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, 
gdzie wyraźnie widoczne są tendencje odwrotne – wyma-
gana jest wysoka specjalizacja i najwyższy profesjonalizm 
personelu ochrony katodowej. Na ostatnim posiedzeniu 
Komitetu Technicznego zajmującego się ochroną katodo-
wą w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym przyjęto 
preambułę do wszystkich norm europejskich z tego zakre-
su, która brzmi: „Personel, który podejmuje się projekto-
wania, wykonawstwa, odbioru, nadzoru, monitorowania 
i eksploatacji systemów ochrony katodowej, powinien być 
certyfikowany zgodnie z normą EN 15257”. Zasady te mu-
szą być w Polsce wdrożone jak najszybciej. 

Ochrona katodowa jest dość trudną i interdyscyplinar-
ną dziedziną wiedzy oraz technologią wymagającą sporej 
praktyki i doświadczenia, chociaż zasada jest bardzo pro-
sta i wydaje się, że każdy jest w stanie ją zastosować. Czy 
można wsiąść do samochodu i bezpiecznie nim pojechać, 
jeśli się tego nigdy w życiu nie robiło? Czy można nauczyć 
się tego z książki lub podpatrzeć, jak robią to inni? A jeśli 
nawet, to czy nie wymagana jest weryfikacja tej wiedzy – 
prawo jazdy? A więc nie każdy może jeździć samochodem, 
nie mówiąc już o pływaniu jachtem morskim czy lataniu 
samolotem. A przecież ochrona katodowa wśród innych 
technologii ochrony przeciwkorozyjnej – to jeśli nie latanie 
myśliwcem F16 – to przynajmniej szybowcem! 
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