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Od redakcji

„Nowe jakościowo sys-
temy powłok izolacyjnych na 
rurociągach w znaczący spo-
sób zmieniły technologię ich 
ochrony przeciwkorozyjnej. 

Jest to widoczne na placach budowy, jak również podczas 
eksploatacji nowych obiektów. Jak każda zmiana w technice, 
tak i ta wywołała szereg nowych, nieznanych wcześniej 
problemów technicznych. Są one powoli rozwiązywane. 
Dziejąca się na naszych oczach rewolucja techniczna, 
przejawiająca się wprowadzeniem nowej generacji izolacyj-
nych powłok ochronnych na rurociągach, powinna za sobą 
pociągnąć także unowocześnienie współpracujących z nimi 
systemów ochrony katodowej. Bez ochrony katodowej nie 
wolno dzisiaj eksploatować rurociągów ani podziemnych, 
ani podwodnych. Nowa jakość powłok stwarza określone 
wyzwania dla technologii ochrony katodowej – ich spełnienie 
wymaga nowych opracowań i wdrożeń. Szczególną rolę 
powinno odegrać upowszechnienie systemów monitorowania 
instalacji ochrony katodowej oraz wdrożenie nowych tech-
nologii oceny skuteczności zastosowanych środków ochrony 
przeciwkorozyjnej.”

Słowa te, jak się okazało prorocze, napisałem jeszcze 
w ubiegłym wieku pod wrażeniem doświadczeń, jakie 
zebraliśmy wtedy przy budowie i uruchamianiu systemu 
ochrony katodowej na pierwszym odcinku nowobudowanego 
na terenie Polski nowoczesnego gazociągu tranzytowego 
Jamał – Europa Zachodnia. Zamieściłem je także w ma-
teriałach jednej z konferencji poświęconej ochronie przeciw-
korozyjnej rurociągów w gazownictwie (Spała 2003). W tym 
okresie uruchomiono w Polsce – wg technologii niemieckich 
– pierwsze fabryczne linie do wytłaczania na rurach powłok 
izolacyjnych epoksydowo-polietylenowej 3LPE i epoksy-
dowo-polipropylenowej 3LPP (Izostal SA, Ferrum SA). Po 
wycofaniu szkodliwych dla zdrowia powłok bitumicznych 
i po złych doświadczeniach ze stosowaniem nawijanych taśm 
polietylenowych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 
30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe, dopuszczono do budo-
wy gazociągów magistralnych jedynie rury zabezpieczone 
fabrycznie powłoką z tworzyw polimerowych. W praktyce 
było to równoznaczne z akceptacją i nakazem stosowania 
izolacji trójwarstwowych w polskim gazownictwie. Oznaczało 
to koniec ery używania izolacji tradycyjnych i jednocześnie 
„rewolucję techniczną” w systemach zabezpieczeń przeciw-

korozyjnych gazociągów, od których wymaga się w tym 
samym dokumencie współdziałania powłoki z ochroną 
elektrochemiczną (prądem ochrony katodowej). 

Rewolucją nie są tu zadziwiająco doskonałe właściwości 
powłok trójwarstwowych, ani technologia ich nakładania, 
a wynikający z tego sposób ich odbioru na budowie ruro-
ciągów (wymuszone podniesienie kultury wykonawstwa 
izolacji), nowe zasady doboru systemów ochrony katodowej, 
kryteria i metody oceny skuteczności zabezpieczenia przeciw-
korozyjnego oraz nadzór nad jego eksploatacją.

Już z pierwszych doświadczeń stosowania do budowy 
gazociągów rur z powłoką 3LPE okazało się, zgodnie 
z przewidywaniem, że najtrudniejszym elementem jest 
wykonanie w warunkach polowych powłok w miejscach 
połączeń rur (spawów) w taki sposób, aby miejsca te nie 
odbiegały swoimi właściwościami od izolacji fabrycznej. 
Jest to zadanie trudne, ale ma podłoże ekonomiczne – skoro 
ponosi się znaczne nakłady na „superizolację” fabryczną, 
to niezbędne jest takie obchodzenie się z rurami podczas 
budowy i staranne prowadzenie odpowiednich zabezpieczeń 
w miejscach ich połączeń, aby końcowy efekt nie niweczył 
tego wysiłku finansowego. Zapewnić to ma Prawo budowlane 
(podane w wyżej wspomnianym Rozporządzeniu) wymagające 
dokonania kontroli jakości powłoki poprzez badania 
szczelności podczas układania gazociągu oraz także po jego 
przykryciu ziemią. Ocenę tę na zakopanym odcinku wykonuje 
się przez wyznaczenie jednostkowej rezystancji przejścia 
gazociągu względem ziemi – powinna być ona zgodna 
z wartością określoną w projekcie budowlanym.

A co z ochroną katodową? Wraz z polepszeniem się jakości 
powłoki izolacyjnej rola ochrony katodowej w sposób natu-
ralny zmniejsza się: natężenia prądów ochrony są mniejsze, 
zasięg działania pojedynczych instalacji większy, również 
odporność na niebezpieczne oddziaływania zewnętrzne (np. 
prądy błądzące) wzrasta. W skrajnym przypadku – uzyskania 
„powłok szczelnych” – ochrona elektrochemiczna wydaje się 
być zbędna. Czy tak jest?

Poruszając ten problem na wykładach, posługuję się 
takim porównaniem: czy potrafimy sobie wyobrazić, 
jak zmieniłaby się motoryzacja, gdyby silniki spalinowe 
poruszały się tyko 10 razy szybciej niż obecnie? Ileż by to 
zrodziło nowych problemów? A powłoki 3LPE/3LPP mają 
lepsze właściwości aż o 2-, 3-rzędy wielkości od tradycyjnych 
powłok bitumicznych! A więc i warunków, dla których przez 
co najmniej ostatnich 80 lat tworzono podstawowe kanony 
technologii ochrony katodowej konstrukcji podziemnych. 
Jest więc oczywiste, że zasady te nie mogą być bezkrytycznie 
stosowane do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego gazo-
ciągów pokrytych nowoczesnymi powłokami izolacyjnymi 
z tworzyw polimerowych, charakteryzującymi się bardzo 
wysokim poziomem szczelności, a tym samym i wysoką 
jednostkową rezystancją względem ziemi. 

Czy ten oczywisty fakt został zauważony? I tak, i nie. 
Tak, bo ta nowa sytuacja zrodziła szereg nieznanych dotąd 
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problemów technicznych, w tym także i nowych zagrożeń 
korozyjnych – i nie, bo niektórzy projektanci nadal projektują 
instalacje ochrony katodowej w sposób standardowy, jak 
dla powłok bitumicznych, z odpowiednio dużej mocy stacją 
ochrony katodowej i niskoomowym uziomem anodowym. 
Bardzo małe zapotrzebowanie prądu ochrony katodowej 
przepływającego przez niewielkie defekty w powłoce izo-
lacyjnej w zasadniczy sposób utrudnia ocenę jej pracy. 
Uniemożliwia także np. wykonanie w sposób wiarygodny tak 
prostej czynności jak pomiar potencjału, co dalej skutkuje 
koniecznością stosowania specjalnych technik pomiarowych, 
np. z wykorzystaniem elektrod symulujących. Również pro-
cedury oceny jakości powłoki izolacyjnej musiały zostać 
zmienione. Niestety, te nowe problemy nie są w praktyce 
w sposób dostateczny rozwiązywane. Jedną z przyczyn takiego 
stanu jest brak wiedzy w środowisku personelu ochrony 
katodowej i kadry decyzyjnej, wynikający w dużej mierze 
z bardzo ograniczonego dostępu do współczesnej literatury 
technicznej i braku w tym zakresie podręczników w języku 
polskim.

Rurociąg w powłoce „bezdefektowej” zachowuje się jak 
przewodnik metalowy w bardzo dobrej izolacji. Stalowa 
zewnętrzna powierzchnia rurociągu kontaktuje się ze środo-
wiskiem elektrolitycznym w mikroporach i niewielkich 
przypadkowych defektach powłoki izolacyjnej. W efekcie 
polaryzacja katodowa takiego obiektu przebiega lokalnie 
na bardzo małej powierzchni, praktycznie bez zauważalnego 
spadku napięcia wzdłuż rurociągu, z zastosowaniem nie-
wielkiego prądu ochrony, wprost zależnego od rezystancji 
przejścia rurociągu do ziemi. W odróżnieniu od powłok 
starszej generacji rurociąg nie jest równomiernie uzie-
miony na całej swojej długości. Skutkiem tego jest możliwość 
wystąpienia dwóch bardzo niekorzystnych zjawisk. Pierwsze, 
to przenoszenie niechcianych napięć wzdłuż rurociągu 
(jak kablem elektrycznym), np. przepięć i fali wyłado-
wań atmosferycznych, i możliwość uszkodzenia urządzeń 
elektrycznych podłączonych do rurociągu. Drugie zjawisko 
to indukowanie się prądów przemiennych w rurociągu 
w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych wyso-
kiego napięcia, czego skutkiem może być korozja ścianki 
rurociągu powodowana przez prąd przemienny. Przepływ 
prądu przemiennego przez granicę faz metal–środowisko 
elektrolityczne nie był jeszcze niedawno zaliczany do 
istotnych zagrożeń korozyjnych. Badaniami wykazywano, że 
wielkość ubytków korozyjnych powodowanych przez prąd 
przemienny stanowi zaledwie kilka procent ubytków masy 
metalu przy przepływie równoważnego mu prądu stałego. 
Z uwagi jednak na niewielką powierzchnię pojedynczych 
defektów w nowoczesnych powłokach izolacyjnych, w re-
jonach narażonych na indukowanie się w rurociągu prądu 
przemiennego, przepływający tą drogą prąd do ziemi może 
mieć tak dużą gęstość, że szybkość korozji ścianki rurociągu 
może być mierzona w mm/rok. 

W szczególności zagrożenie takie występuje w tzw. 
korytarzach energetycznych, budowanych z konieczności 
ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu, gdzie obok 
siebie układane są ciągi rurociągów oraz napowietrzne 
linie elektroenergetyczne WN, a także niekiedy i torowiska 

zelektryfikowanych trakcji kolejowych. Już obecnie rozwią-
zywanie tych niezwykle trudnych problemów technicznych, 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa elektrycznego 
obsługi rurociągów oraz eliminowaniem korozji gazociągów 
powodowanej przez prądy przemienne – do niedawna zupeł-
nie nieznanych – jest obecnie prawnie wymagane. Czy zatem 
„skórka warta jest wyprawki”, czy dążenie do uszczelnienia 
powłok izolacyjnych na rurociągach nie pociąga za sobą 
nie tylko kosztów samej izolacji, ale także kosztów budowy 
i eksploatacji gazociągów – nie tylko systemu ochrony 
katodowej? Chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to 
pytanie – jest pewnie warta, jeśli wszystkie etapy budowy 
i eksploatacji rurociągu są pod ścisłą specjalistyczną kont-
rolą, ale realia są przecież różne … 

W końcu trzeba zadać pytanie, czy „filozofia uszczelniania” 
powłok izolacyjnych na rurociągach podziemnych jest 
powszechna? Otóż nie. W Stanach Zjednoczonych powłoki 
typu 3LPE zaliczane są do powłok „ekranujących”, których 
stosowanie zgodnie z prawem i normami nie jest zalecane. 
Badaniami udowodniono, że jednym z możliwych sposobów 
degradacji tej powłoki jest tzw. odspojenie katodowe, które 
występuje w miejscach defektów powłoki i w jego otoczeniu 
wywołuje utratę przyczepności powłoki do podłoża stalowego 
oraz penetrację elektrolitu pod powłokę. W efekcie prąd 
ochrony katodowej w tym miejscu jest ekranowany i pod 
powłoką rozwija się zupełnie niekontrolowany przez ochro-
nę elektrochemiczną proces korozyjny. Na kontynencie 
północnoamerykańskim eksploatowanych jest ponad 50% 
wszystkich rurociągów na świecie. Obecnie preferowana jest 
na nowobudowanych rurociągach izolacja składająca się 
wyłącznie z odpowiedniej grubości powłoki epoksydowej FBE 
(Fusion Bonded Epoxy), zaliczanej do powłok bezpiecznych 
(„Fail Safe”), tzn. zapewniających łącznie z ochroną kato-
dową wymagane zabezpieczenie przeciwkorozyjne podczas 
destrukcji lub uszkodzeń. 

Zachodząca z upływem czasu degradacja tej powłoki nie 
utrudnia działania ochrony katodowej, nie obserwuje się 
także uszkodzeń rurociągów wskutek korozji naprężeniowej 
(SCC). Wychwalanie przez Amerykanów powłok FBE może 
wynika z utrwalonych już tradycji, a może z wnikliwego ra-
chunku ekonomicznego… 

Na koniec wypada wyjaśnić, dlaczego zwracam uwagę 
na poruszone wyżej problemy, które wynikają z zauważalnej 
w Polsce tendencji do podnoszenia wymagań jakościowych 
w odniesieniu do powłok izolacyjnych na gazociągach. 
Otóż na konferencjach i seminariach Polskiego Komitetu 
Elektrochemicznej Ochrony przed korozją SEP od szeregu już 
lat problemy te są dyskutowane w różnych aspektach. Oprócz 
informacji o nowych badaniach i technikach pomiarowych, 
mających na celu udoskonalenie współczesnych technologii 
ochrony katodowej, bardzo często treścią wystąpień jest 
omówienie błędów, jakie popełnia się obecnie w fazie 
projektowania, budowy i eksploatacji systemów ochrony 
katodowej konstrukcji podziemnych. Powyżej zamieściłem 
– przynajmniej częściowo – uzasadnienie, dlaczego tak się 
dzieje…
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