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Od dziecka przywyczajani jesteÊmy do
ró˝nego rodzaju niebezpieczeƒstw i w wí k-
szym lub mniejszym stopniu szkoleni, jak im
przeciwdzia∏aç, jak sí  przed nimi zabezpie-
czaç. Odwiecznym wrogiem cz∏owieka by∏
ogieƒ i inne ˝ywio∏y, a obecnoÊç stra˝aków
nawet w najmniejszej wsi nikogo nie dziwi.
W miar´ rozwoju techniki pojawi∏y sí  inne
niebezpieczeƒstwa, mí dzy innymi zwiàzane
z wysokimi ciÊnieniami i ∏atwopalnymi mate-
ria∏ami (niebezpieczeƒstwo wybuchów),
elektrycznoÊcià (niebezpieczeƒstwo pora˝e-
nia), du˝à szybkoÊcià poruszania sí  (niebez-
pieczeƒstwo katastrof komunikacyjnych),
a obecnie z ochronà naturalnego Êrodowiska
(niebezpieczeƒstwo zanieczyszczeƒ) czy naj-
bardziej aktualne – przypadkowe lub celowe
zniszczenie systemów komputerowych (nie-
bezpieczeƒstwo utraty danych). 

Najbardziej boimy sí  zagro˝enia, które po-
jawia sí  nagle, zazwyczaj niespodziewanie
i podst´pnie niszczy nasze dobra. To piorun,
wybuch, kraksa czy wirus kasujàcy nasz
twardy dysk zaledwie po jednym klikní ciu
myszkà. Zwyk∏a kradzie˝, a ostatnio tak˝e za-
mach terrorystyczny. To od takich „nie-
szcz´Êç” zabezpieczamy sí , nie patrzàc na
koszty. To przed takimi niebezpieczeƒstwami
chronimy sí , wykupujàc nieraz drogie polisy
ubezpieczeniowe. Jednym s∏owem „p∏acimy
za bezpieczeƒstwo”. 

Istnieje jednak zagro˝enie, które nie tak ∏a-
two daje sí  identyfikowaç i które trwajàc
przez d∏ugi czas nie zawsze jest dostrzegal-
ne, szczególnie, jeÊli ca∏kowicie jest ukryte
przed naszymi oczami. Poch∏ania ono znacz-
nie wí ksze koszty ni̋  po˝ary, powodzie,
trz´sienia ziemi i inne kataklizmy razem wzí -
te. To korozja. Korozja wszystkiego, co stwo-
rzy∏ cz∏owiek i czym sí  otacza – proces nisz-
czenia materia∏ów wskutek oddzia∏ywania
Êrodowiska. 

Nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkie
koszty poch∏ania korozja i jej zapobieganie.
Przeciwdzia∏anie temu naturalnemu proce-
sowi i usuwanie skutków tego zjawiska wy-
maga wielkiego wysi∏ku technicznego, a co
za tym idzie i nak∏adów finansowych. Nie jest
to praca syzyfowa – widaç to obecnie cho-

cia˝by na naszych kolorowych ulicach: to
lÊniàce samochody i znaki drogowe, smuk∏e
mosty i elewacje budynków... Powoli znika
szaroÊç i brud, tak˝e rdza... Dzieje sí  to za
przyzwoleniem nas wszystkich – konsumen-
tów. To my zgadzamy sí  na wí ksze koszty
przeznaczane na lepszy wyglàd i lepszy stan
techniczny przedmiotów, którymi sí  otacza-
my. Intuicyjnie widzàc w tym zwí kszenie
w∏asnego – szeroko rozumianego – bezpie-
czeƒstwa. 

W latach 1999–2001 w Stanach Zjedno-
czonych wykonano specjalne badania w 26
sektorach gospodarki celem okreÊlenia wiel-
koÊci nak∏adów finansowych, jakie „poch∏a-
nia” zjawisko korozji. Uwzgĺ dniono koszty
ochrony przeciwkorozyjnej oraz koszty usu-
wania bezpoÊrednich skutków korozji (np.
tzw. awarii korozyjnych). Okaza∏o sí , ˝e jest
to kwota olbrzymia – 279 miliardów dolarów
rocznie, co stanowi 3,2% produktu krajowe-
go brutto. To oko∏o 1000 dolarów na jednego
mieszkaƒca tego rozwiní tego technicznie
kraju rocznie! 

Produkty korozji stali znane sà wszystkim –
to popularna rdza. Bràzowo-brunatno-czarny
kolor nalotów czy warstw na przedmiotach
stalowych jest wszystkim dobrze znany. Zna-
ny tak˝e powszechnie jest podstawowy spo-
sób ochrony przed korozjà – to usuní cie (czy
tylko pobie˝ne zeskrobanie) produktów koro-
zji i pomalowanie p´dzlem powierzchni stali
farbà. Ale w obecnych warunkach technicz-
nych to ju˝ historia – by nie by∏y to wyrzuco-
ne pieniàdze, czynnoÊci te muszà byç wyko-
nane przez odpowiedni personel z nale˝ytà
starannoÊcià, w okreÊlonych warunkach
i z u˝yciem specjalnie do tego celu dostoso-
wanych materia∏ów – i to wszystko pod Êci-
s∏à kontrolà wyszkolonego inspektora, które-
go obowiàzkiem jest kontrola, mí dzy innymi
z zastosowaniem aparatury pomiarowej,
zgodnoÊci wykonawstwa z wczeÊniej opra-
cowanym projektem zabezpieczenia prze-
ciwkorozyjnego. Na stra˝y nale˝ytego wyko-
nawstwa tego rodzaju zabezpieczeƒ prze-
ciwkorozyjnych stojà nie tylko przepisy i nor-
my, ale tak˝e armia wyszkolonych ju˝ inspek-
torów. A co najwa˝niejsze – do tego rodzaju

dzia∏aƒ, w tym tak˝e ich kosztów, powoli
przyzwyczajajà sí  inwestorzy. W pe∏nym po-
czuciu bezpieczeƒstwa ka˝dy z ch´cià prze-
jedzie przez nowo pomalowany i lÊniàco ko-
lorowy most czy wiadukt... 

Sà jednak konstrukcje stalowe nara˝one
na korozj́ , majàce olbrzymie znaczenie tech-
niczne i zasadniczy wp∏yw na bezpieczeƒ-
stwo eksploatacji obiektów, a nawet zdrowia
i ˝ycia ludzi. Konstrukcji tych na co dzieƒ nie
widaç, skryte sà pod ziemià lub wodà, a s∏u-
˝à do transportu i magazynowania ró˝nego
rodzaju mediów, mí dzy innymi niebezpiecz-
nych dla Êrodowiska naturalnego, takich jak
ropa i jej pochodne, gaz, Êcieki, a nawet go-
ràca i zimna woda. Sà to ró˝nego rodzaju sta-
lowe rurociàgi i zbiorniki podziemne oraz
podwodne. W zak∏adach chemicznych czy
rafineriach wszystkie media „uwí zione” sà
w naczyniach stalowych i tylko cienkie Êcian-
ki rurociàgów i zbiorników odgradzajà je od
Êrodowiska. 

Niewielu zdaje sobie spraw´ z faktu, ˝e te
niebezpieczne substancje sà oddzielone od
otoczenia warstwà stali o gruboÊci zaledwie
kilku milimetrów. To ona jest gwarantem bez-
pieczeƒstwa, to ona stanowi zabezpieczenie
przed przeciekiem czy wr´cz awarià o trud-
nych do ustalenia skutkach. 

Myli sí  ten, kto myÊli, ˝e podziemny sta-
lowy rurociàg czy zbiornik ulega korozji w ta-
ki sposób, jak druciany p∏ot czy b∏otnik samo-
chodowy. Pomimo jednakowego mechani-
zmu elektrochemicznego korozja pod ziemià
i w wodzie ma przede wszystkim charakter
lokalny. Oznacza to, ˝e korozji nie ulega ca∏a
powierzchnia konstrukcji, a jedynie jej nie-
wielki fragment. W przypadku zaizolowane-
go za pomocà pow∏oki rurociàgu – ubytek
stali wystàpi w miejscu uszkodzenia tej war-
stwy ochronnej. Tak samo b´dzie na Êciance
zbiornika. A przez to, ˝e proces przebiega na
ma∏ej powierzchni, jego szybkoÊç penetracji
w g∏àb materia∏u jest odpowiednio wí ksza.
W rezultacie po stosunkowo krótkim okresie
mo˝e dojÊç do lokalnego przekorodowania
ca∏ej Êcianki i do wycieku medium do Êrodo-
wiska. Problem ten nie jest powszechnie
znany w Êrodowisku technicznym i ca∏kowi-
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wajàc do powierzchni konstrukcji w miej-
scach uszkodzeƒ pow∏oki ochronnej, hamu-
je przebiegajàce tam procesy korozyjne.
A wí c w miejscach najbardziej zagro˝o-
nych, w których nie tylko potencjalnie, ale
w rzeczywistoÊci nast´pujà ubytki korozyjne,
tj. we wszelkiego rodzaju defektach dielek-
trycznej pow∏oki ochronnej, nast´puje wsku-
tek przep∏ywu pràdu ochrony katodowej
proces odwrotny – hamowanie procesu ko-
rozyjnego. Przy odpowiedniej iloÊci przep∏y-
wajàcego ∏adunku elektrycznego proces ko-
rozji mo˝e byç ca∏kowicie zahamowany. Kry-
teria ochrony katodowej, pozwalajàce na
kontroĺ  z powierzchni ziemi zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego niewidocznych metalo-
wych konstrukcji podziemnych i podwod-
nych, zosta∏y sformu∏owane ju˝ w latach
trzydziestych ubieg∏ego wieku i sà w zasa-
dzie aktualne do dnia dzisiejszego. A zatem
sprawa jest jasna – pod ziemià i pod wodà
stalowe konstrukcje mo˝na ca∏kowicie chro-
niç przed korozjà za pomocà niskonapí cio-
wego sta∏ego pràdu elektrycznego – i to
w rzeczywistoÊci on, a nie pow∏oki, decydu-
je o bezpieczeƒstwie eksploatacji obiektów
podziemnych i podwodnych. 

Konsekwencje wy˝ej opisanych prawide∏
technicznych sà oczywiste – aby bezpiecz-
nie eksploatowaç np. podziemne zbiorniki
czy rurociàgi stalowe, niezb´dne sà nak∏ady

cie nie znajduje zrozumienia wÊród decyden-
tów, poniewa˝ oznacza, ˝e olbrzymie nak∏a-
dy na pow∏oki ochronne nie zapewniajà sku-
tecznoÊci zabezpieczenia przeciwkorozyjne-
go. Otó˝, bezpieczeƒstwo eksploatacji ruro-
ciàgów i zbiorników w ziemi oraz w wodzie
nie zale˝y od rodzaju materia∏u i gruboÊci za-
stosowanych ochronnych pow∏ok izolacyj-
nych (zazwyczaj bardzo drogich, ale akcep-
towanych przez inwestora), a od pojedyn-
czych wad w tych pow∏okach, których
w technice nadal ˝adnà miarà nie udaje sí
uniknàç! Gdyby wí c stosowaç dla kon-
strukcji podziemnych czy podwodnych jedy-
nie pow∏oki ochronne, to prawdopodobieƒ-
stwo wystàpienia penetracji stalowej Êcianki
we wszystkich typowych Êrodowiskach
gruntowych i wodnych równe by∏oby pew-
noÊci, i w rzeczywistoÊci – zale˝y jedynie od
czasu. Tak to w okreÊlonych warunkach je-
dynie czas jest wyk∏adnikiem bezpieczeƒ-
stwa eksploatacji – wiadomo: nowy, wí c
bezpieczny. Potem zàb czasu coraz bardziej
nadgryza to bezpieczeƒstwo – w koƒcu po-
zostaje tylko czekaç na awarie korozyjne. 

Czy nie ma alternatywy? OczywiÊcie, jest!
Na szcz´Êcie ju˝ ponad sto lat temu pojawi-

∏y si´ pierwsze rozwiàzania techniczne
ochrony katodowej – techniki, w której do
walki z korozjà w takich warunkach zaprz´ga
sí  sta∏y pràd elektryczny. To ten pràd, wp∏y-
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na zaprojektowanie i wykonanie systemu
ochrony katodowej zabezpieczanej kon-
strukcji. I to niezale˝nie od przewidzianego
zabezpieczenia za pomocà pow∏ok ochron-
nych! Ma∏o tego, im lepsza jakoÊciowo jest
pow∏oka ochronna, tym staranniej jej jakoÊç
powinna byç przebadana i tym wí ksze zna-
czenie ma wspó∏pracujàca z tà pow∏okà
ochrona katodowa. I ta w∏aÊnie prawda jest
najtrudniej przyswajalna przez decydentów,
którzy nie potrafià zrozumieç, ˝e np. od cza-
su zakopania pod ziemià obiektu metalowe-
go, takiego jak rurociàg czy zbiornik stalowy,
pokrytego oczywiÊcie odpowiednià pow∏okà
ochronnà, ca∏kowità kontroĺ  nad procesami
korozyjnymi tych obiektów mo˝na osiàgnàç
wy∏àcznie za pomocà ochrony katodowej –
pràdu, który w pe∏ni kontroluje bezpieczeƒ-
stwo ich eksploatacji. Wspó∏czesne rozwià-
zania techniczne pozwalajà, dzí ki zdalnym
metodom monitorowania procesów korozyj-
nych, bezpieczeƒstwo to automatycznie kon-
trolowaç na ekranie komputera. 

Przy tak oczywistych zaletach wydawa∏o-
by sí , ˝e dobrodziejstwa technologii ochro-
ny katodowej stosowane sà powszechnie.
Niestety, tak nie jest. Trudno oszacowaç, czy
decyduje o tym brak Êrodków finansowych
czy brak wiedzy o potrzebie jej stosowania.
Negatywnym przyk∏adem zupe∏nego braku
zrozumienia spraw zwiàzanych z bezpie-
czeƒstwem eksploatacji konstrukcji pod-
ziemnych jest zozporzàdzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaç bazy i stacje paliw p∏ynnych,
rurociàgi przesy∏owe dalekosí ˝ne s∏u˝àce
do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
243, poz. 2063). To w nim widaç, ˝e ta sama
Êcianka stalowa oddzielajàca substancje nie-
bezpieczne od ziemi jest zupe∏nie inaczej
traktowana w rurociàgu na terenie bazy pa-
liw, inaczej w zbiorniku na terenie tej samej
bazy i jeszcze inaczej w zbiorniku na terenie
stacji paliwowej, np. w mieÊcie. I wydaje sí ,
˝e nie ma ˝adnego znaczenia, ˝e technolo-
gia ochrony katodowej jest bardzo obszernie
obj́ ta normami europejskimi i kwestie te sà
tam jednoznacznie rozstrzygní te. 

Czy˝ nie nasta∏ czas na podniesienie bez-
pieczeƒstwa eksploatacji obiektów nara˝o-
nych na przyspieszone uszkodzenia korozyj-
ne, do których zalicza sí  podziemne i pod-
wodne rurociàgi oraz zbiorniki, g∏ównie z pro-
duktami ropopochodnymi? Skuteczna ochro-
na przed korozjà przeciwdzia∏a wszelkiego ro-
dzaju wyciekom mediów do Êrodowiska.
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PRZEDSTAWICIEL FIRMY

Oferujemy: 
manometry ze stali kwasoodpornej,

termometry dla przemys∏u 
chemicznego i przetwórczego, 

sygnalizatory ciÊnienia, ró˝nicy ciÊnieƒ
i temperatury, przetworniki ciÊnienia
oraz precyzyjne manometry cyfrowe
i systemy kalibracji do laboratoriów

i aplikacji obiektowych. 

Oferujemy urzàdzenia w wykonaniu 
zwyk∏ym i do stref zagro˝onych wybuchem! 

www.ase.com.pl

Czy  ̋zatem zamiast pozostawaç w niepew-
noÊci co do mo l̋iwoÊci wystàpienia wycie-
ku, nie warto najpierw zainwestowaç
w ochron´ przeciwkorozyjnà stalowych Êcia-
nek zbiorników i rurociàgów (pierwsza war-
stwa ochrony eksploatacji). Przeciwdzia∏a-
nie szkodom jest przecie˝ zawsze o wiele
skuteczniejsze ni̋  naprawianie ich skutków.
Zawsze lepiej poÊwí ciç Êrodki na profilaktyk´
ni̋  na naprawianie szkód. JeÊli ma byç bez-
pieczniej, musi byç dro˝ej. To prawda, którà
wszyscy ju  ̋ znamy. ˚eby by∏o bezpieczniej,
musi byç tak˝e (oprócz innych Êrodków zapo-
biegawczych) skutecznie wyeliminowane zja-
wisko korozji – o tym przekonali sí  wielokrot-
nie u˝ytkownicy êle zabezpieczonych przeciw-
korozyjnie obiektów oraz ci u˝ytkownicy, któ-
rzy skorzystali z profesjonalnie wykonanej
ochrony katodowej. Niniejszy artyku∏ na ∏a-
mach „Magazynu Ex” jest wprowadzeniem
do tematyki ochrony katodowej jako jednego
z czynników stanowiàcych o bezpieczeƒ-
stwie u˝ytkowania obiektów nara˝onych na
ryzyko awarii o znacznych rozmiarach
i znacznych mo˝liwych negatywnych skut-
kach dla otoczenia. W nast´pnych nume-
rach pojawià si´ konkretne propozycje roz-
wiàzaƒ technicznych dla przypadków szcze-
gólnie wra˝liwych na wystàpienie awarii. 
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