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Kiedy w ubiegłym roku w tym samym 
miejscu dość szeroko opi sałem współczesne 
tendencje rozwojowe technologii ochrony 
kato dowej w polskim gazownictwie, delikatnie 

tylko wskazując na piętrzące się trudności i nowe problemy wynikające 
z przyjętych materiałów i kry teriów odbiorowych jakości powłoki 
izolacyjnej na nowych ruro ciągach, spotkałem się z ostrą ripostą (nr 
10/2015, s. 366). Skłoniło mnie to do bliższego przyjrzenia się tej kwestii. 
Uświadomiłem sobie, że o postępie technicznym w technologii ochrony 
katodowej od daw na decydowały stale konkurujące ze sobą racje 
elektrochemików i elektryków. Jak wszystkie inne, tak i technologia 
ochrony katodowej w miarę upływu czasu, rozwoju techniki i nabierania 
doświadczenia w jej stosowaniu ulegać powinna stałym przeobrażeniom 
i udoskonaleniom. I rzeczywiś cie tak jest, i to zarówno za sprawą 
elektrochemików, jak i elektryków czy też elektroników.

Pomimo tego, że pierwsze  próby zastosowania ochrony katodowej 
do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego jednostek pływających, które  
przeprowadził elektrochemik Sir Humphry Davy, datuje się na rok 1824, 
to wykorzystanie tej techniki do stalowych konstrukcji podziemnych 
nastąpiło znacznie później. Zaczęło się od poszukiwania panaceum na 
licz  ne awarie korozyjne występujące na rurociągach podziemnych w po
bliżu dopiero co zelektryfikowanych w miastach pod koniec XIX wieku 
torowisk tramwajowych. Intuicyjnie elektrycy zastosowali na przełomie 
wieków rozwiązania techniczne eliminujące te uszkodzenia – odpowiadały 
one współczesnym instalacjom ochrony katodowej. Dopiero w 1920  r. 
prof. Haber wykazał, że przyczyną zniszczeń korozyjnych są prądy błą
dzące, a zjawisko podlega podstawowym zasadom elektrochemii. 
Powszechnie uznane „potencjałowe” kryterium ochrony katodowej sta li 
– „potencjał  850 mV względem nasyconej elektrody siarczanomiedzio
wej” – określone  zostało przez elektryków w latach trzydziestych w USA 
na podstawie zebranych doświadczeń eksploatacyjnych instalacji 
ochro ny katodowej podziemnych rurociągów stalowych. Zostało ono 
potwierdzone w latach pięćdziesiątych na gruncie naukowym na podsta
wie analizy termodynamiki procesów elektrochemicznych, ale dopiero 
w latach siedemdziesiątych ugruntowała się związana z tym kryterium 
kinetyczna teoria procesów korozyjnych.

Rury do zastosowań podziemnych zawsze izolowane były od otacza
jącego gruntu. Do lat siedemdziesiątych najczęściej stosowano powłoki 
bitumiczne w Europie i z emalii smołowej w USA (coal tar enamel). 
Wyparły je następnie izolacje nawojowe z taśm polietylenowych, począt 
ko wo nakładanych na placu budowy ręcznie i z wykorzystaniem odpo
wiednich maszyn budowlanych, a później prefabrykowane w warunkach 
przemysłowych. W latach osiemdziesiątych rozpoczął się także wyraź
ny rozwój i poszerzenie zakresu zastosowań ochrony katodowej. 
Odbył się on również z udziałem elektryków, a później i elektroników. 
Powstały różnego rodzaju automatyczne urządzenia do sterowania 
para  met rami ochrony katodowej – opracowano automatyczne stacje 
ochrony katodowej, polaryzowane i wzmocnione drenaże elektryczne 
do eliminowania prądów błądzących. Zwykłe prostowniki zastąpione 
zostały mostkami tyrystorowodiodowymi, pojawiły się też najnowsze 
rozwiązania elektryczne – bardziej sprawne przetwornice.

Niestety, obserwowane w tym czasie niepowodzenia w stosowaniu 
ochrony katodowej, przejawiające się występowaniem zjawisk korozyj
nych na konstrukcjach zabezpieczanych przed korozją tą metodą, zmieniły 
za sprawą elektrochemików los rozwoju tej technologii przeciwkorozyjnej 
– spowodowały weryfikację kryteriów ochrony katodowej. Okazało się 
bowiem, że pomiary potencjału zabezpieczanych  obiektów odbywają 
się zawsze w polu elektrycznym ochrony katodowej, przez co obarczone 
są znacznym błędem „omowego spadku napięcia IR”, który jeśli nie 

jest uwzględniony, prowadzi do zaniżenia parametrów polaryzacji 
chronionego obiektu i w konsekwencji do obniżenia efektu ochronnego. 
Świadomi tych zjawisk elektrochemicy intuicyjnie eliminowali te błędy 
podczas pomiarów, nawet przesadnie zbliżając elektrody pomiarowe do 
chronionych powierzchni stalowych. Czasopisma fachowe przepełnione 
były w tamtym okresie doniesieniami zarówno o nowych rozwiązaniach 
technicznych, jak również o praktycznych przykładach eliminowania 
tego błędu. Wyznaczenie i oddzielenie obu tych składowych w sposób 
prosty nie jest możliwe i wymaga zastosowania specjalnych technik 
pomia rowych. Tu znowu elektrochemikom pomocni okazali się elektrycy 
i elektronicy, opracowując co najmniej kilkanaście metod eliminowania 
w pomiarach potencjału chronionej konstrukcji owego błędu – „omo we
go spadku IR”.

Konkurencję wtedy wygrała tzw. „technika wyłączeniowa” pomiaru 
potencjału. Polegała ona na wykorzystaniu różnicy w stałych czasowych 
zaniku mierzonego napięcia pomiędzy konstrukcją a elektrodą odnie
sienia po wyłączeniu prądu. Odróżnić wtedy można powolną polaryzację 
elektrochemiczną i szybki zanik napięcia na rezystancji: elektroda 
odniesienia – konstrukcja. Zmieniono lub dodano nowe zapisy do 
norm technicznych określających podstawowe zasady skutecznego 
sto sowania ochrony katodowej konstrukcji podziemnych, podano też 
nowe kryterium „potencjałowe”. Uznano, że to co do tej pory mierzono 
jako potencjał chronionej katodowo konstrukcji podziemnej zawiera 
w sobie zarówno zmianę potencjału w wyniku polaryzacji katodowej, 
odpowiedzialną za hamowanie procesu korozyjnego na powierzchni 
stali, oraz spadek napięcia w ziemi pomiędzy badaną powierzchnią 
stalową a umieszczoną również w ziemi elektrodą odniesienia. To 
nowe kryterium ochrony katodowej odnosiło się więc do wartości 
potencjału określonego po wyłączeniu prądu, czyli tzw. „potencjału 
wyłą czeniowego”. 

Wkrótce okazało się, że ta nowa metoda wyłączeniowa ma sens 
jedynie wtedy, jeśli na czas pomiaru wyłączy się wszystkie źródła 
prądu ochrony katodowej podłączone do jednego obiektu, np. ruro
ciągu. Tu znowu swoją rolę odegrali elektrycy z elektronikami – stwo
rzyli urządzenia, które jednocześnie synchronicznie wyłączają prąd 
polaryzujący konstrukcję podziemną, początkowo za pomocą zega
rów, potem specjalnym sygnałem radiowym DCF77, a w końcu sygna
łem czasowym w nadajnikach satelitarnych GPS. Opracowano także 
odpowiednie rejestratory, które przeznaczone są do utrwalania iodtwa
rzania do późniejszej analizy zarejestrowanych przebiegów zmian 
potencjałów badanych konstrukcji podziemnych. Rozpowszechniła się 
także telemetria umożliwiająca wykonywanie tych czynności zdalnie.

Technikę tę stosuje się obecnie powszechnie do rurociągów pod
ziemnych, chociaż elektrochemicy już od jakiegoś czasu preferowali 
wykonywanie pomiarów skuteczności ochrony katodowej na specjalnej 
elektrodzie stalowej umieszczonej w ziemi w pobliżu badanego obiektu, 
tzw. elektrodzie symulującej. Jej zadaniem jest odtworzenie warunków 
fizykochemicznych, w jakich znajduje się defekt w powłoce izolującej 
rurociągu.  Powierzchnia elektrody dobrana jest odpowiednio do jakości 
powłoki izolacyjnej na rurociągu. Pomiar potencjału na elektrodzie 
symulującej wykonuje się, odłączając ją na czas pomiaru od chronionej 
katodowo konstrukcji. Wkrótce połączono tę technikę z metodą wyłą
czeniową na całym obiekcie, uznając za najbardziej prawidłowy pomiar 
potencjału w systemach ochrony katodowej jednoczesne odłą czenie 
źródła polaryzacji ochrony katodowej całego obiektu i elektrody symu
lującej.

Kiedy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto stosowanie 
do budowy rurociągów rury fabrycznie pokryte polietylenowymi i poli
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propylenowymi powłokami izolacyjnymi (3LPE, 3LPP), wkrótce istot
nie zmieniły się wymagania dotyczące ich ochrony przeciwkorozyjnej. 
Słusznie zaczęto wymagać, aby podczas prac budowlanych gazociągów 
nie niszczyć starannie wykonanej izolacji fabrycznej, a w miejscach 
łączenia rur stosować jakościowo równocenne powłoki izolacyjne. W wy
niku takiego podejścia na nowobudowanych gazociągach uzyskuje się 
powłoki izolacyjne „bezdefektowe”, co oznacza, że rezystancja przej ścia 
do ziemi określonego odcinka gazociągu jest w przybliżeniu równa 
rezystancji powłoki izolacyjnej na tym odcinku. Oznacza to również, że 
stalowe elementy rurociągu praktycznie nie mają kontaktu z otaczającym 
gruntem. Oczywistą konsekwencją jest w pełni zadawalający efekt 
pełnej ochrony przeciwkorozyjnej osiągany jedynie za pomocą powłoki 
z tworzywa sztucznego. Ochrona elektrochemiczna traci swój sens, 
chyba, że jej rola ma być wyłącznie asekuracyjna, tzn. ma wywołać pola
ryzację katodową dopiero w ujawniających się podczas eksploatacji 
defektach powłoki izolacyjnej. W dużej mierze traci sens także tradycyjna 
infrastruktura typowa dla instalacji ochrony katodowej na rurociągach, 
a jeśli jest instalowana, to obecnie w dużej mierze w celu wyeliminowania 
ubocznych efektów wynikających z wysokiej jakości powłoki izolacyjnej. 
W tym czasie elektrochemicy doprowadzili do kolejnej zmiany filozofii 
kryterium ochrony katodowej. Pojawiło się „kryterium kinetyczne” – 
szyb kość korozji. Opracowano technikę pomiarową do wyznaczania 
tej wielkości – korozymetrię rezystancyjną, wyprodukowano czujniki 
korozymetryczne, które obecnie powszechnie wykorzystywane są do 
ostatecznej oceny skuteczności działania systemów ochrony katodowej.

Gazociąg w bardzo dobrej, a szczególnie w bezdefektowej, powłoce 
izolacyjnej zachowuje się jak kabel elektryczny – wydłużony przewodnik 
prądu odizolowany elektrycznie od środowiska. Jest zatem oczywiste, 
że będzie w szczególności podlegał zjawiskom elektrycznym typowym 
dla takiego przewodnika. Narażony jest na indukcyjne oddziaływanie 
sąsiednich napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego na
pię cia, wszelkiego rodzaju przepięcia i wyładowania atmosferyczne. 
Wyeliminowanie tych zagrożeń jest wdzięcznym polem do popisu 
dla elektryków. To z tego powodu stacje ochrony katodowej i punkty 

pomiarowe – niegdyś przeznaczone do oceny skuteczności ochrony 
katodowej – obecnie naszpikowane są podzespołami elektrycznymi, 
których zadaniem jest badanie i eliminowanie tych „pasożytniczych” 
prądów. Prądy te mogą być szkodliwe dla ludzi i urządzeń elektrycznych 
związanych z eksploatacją gazociągu, mogą być także przyczyną korozji 
wywoływanej przez prąd przemienny – chociaż ta, o czym wiedzą 
elektrochemicy, wobec braku polaryzacji katodowej na gazociągach 
z izolacją bezdefektową praktycznie nie występuje.

Zastosowanie w ostatnich latach niektórych nowych technologii 
przy  niosło oczekiwane efekty ograniczające znacząco zagrożenie koro 
zyj ne do tego stopnia, że można było zrezygnować z ochrony elek tro
chemicznej. Montaż torowisk tramwajowych w prowadnicach elas
tycznych nie tylko ograniczył hałas, ale radykalnie zmniejszył upływność 
prądów błądzących do ziemi. Zastosowanie rur preizolo wanych umoż
liwiło budowę bezkanałowych sieci ciepłowniczych i jed no cześnie od
izo lo wało rurociąg i warstwę ciepłochronną od ziemi grubą warstwą 
tworzywa sztucznego.

Te rozważania o roli elektrochemików i elektryków w rozwoju ochro
ny katodowej rurociągów podziemnych miały na celu znalezienie 
odpo wiedzi na tytułowe pytanie – czy ochrona katodowa jest jeszcze 
„elektrochemiczna”? Czy liczba zagadnień elektrycznych niezbędnych 
do rozwiązania we współczesnej technologii budowy i eksploatacji 
rurociągów nie przechyliła już szali tak daleko, że elektrochemiczny 
charakter procesów korozyjnych przestał być w ogóle zauważalny w tym 
środowisku? Po części odpowiedź na to niepokojące pytanie pojawiła 
się podczas konferencji PKEOpK SEP w Gniewie, gdzie większość wy
gło szo nych referatów dotyczyła kwestii elektrycznych w systemach 
ochrony katodowej. I nie jest to chyba zły znak, ponieważ oznacza to 
jednocześnie, że personel odpowiedzialny za ochronę katodową nie 
styka się bezpośrednio z rozwiązywaniem problemów korozyjnych na 
swoich obiektach.
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