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Celem zarządzania korozją jest zapewnienie funkcjonalności obiektów tech-
nicznych zgodnie z ich przeznacze niem, spełnianą funkcją i założonym cza-
sem eksploatacji. W artykule zaprezentowano w krytycznym świetle wyraźne 
zmiany w tej dziedzinie na przestrzeni ostatnich 50 lat, które nastąpiły w pol-
skiej gospodarce w odniesieniu do metalowych obiektów podziemnych. Zwią-
zane są one w dużej mierze z rozwojem technologii ochrony katodowej, ale 
także i stosowaniem nowych materia łów powłokowych. Na przestrzeni tych 
lat zmieniły się przyjęte wcześniej kanony techniki ochrony przeciwkorozyjnej 
takich obiektów jak: pancerze kabli telekomunikacyjnych, rurociągi czy zbior-
niki podziemne. Pojawiły się także na ich powierzchni nowe zagrożenia koro-
zyjne, np. wywołane przez indukowane prądy przemienne z napowietrznych 
linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. 
Słowa kluczowe: konstrukcje podziemne, rurociągi, zbiorniki, ochrona kato-
dowa
The aim of corrosion management is ensuring of functionality of technical ob-
jects in accordance with their designation, the fulfilled function and the adopt-
ed operating time. In the article distinct changes have been critically presented 
in this field in the past 50 years, which occurred in the Polish economy with 
reference to metal underground objects. They are connected in a great extent 
with development of cathodic protection technology, but also with the choice 
and application of new coating materials. During these years earlier adopted 
canons of anti-corrosion protection technology changed of such objects as tel-
ecommunication cable armatures, pipelines or underground tanks. Also, new 
corrosion hazards appeared on their surfaces, e.g. caused by induced alternate 
currents from high voltage overhead power lines. 
Keywords: corrosion management, underground objects, cathodic protection

1. Wprowadzenie
Zarządzanie korozją to współczesne określenie całokształtu stosowa-

nych materiałów i środ ków oraz metod i technologii, których zadaniem 
jest ograniczenie skutków szkodliwego oddziaływania środowiska na 
urządzenia techniczne powodowane zjawiskiem korozji. Jego celem 
jest zapewnienie funkcjonalności obiektów technicznych zgodnie z ich 
przeznacze niem i spełnianą funkcją w założonym czasie eksploatacji. 
W zależności od środowiska korozyjnego i rodzaju obiektu narażonego 
na zniszczenia korozyjne od wielu lat stosowane są i stale udoskonala-
ne różnego rodzaju technologie ochrony przeciwkorozyjnej. Podział ten 
wynika zarówno z warunków użytkowania poszczególnych obiektów jak 
i konieczności wyboru najbardziej do tych warunków dostosowanych 
środków zaradczych. 

Z biegiem lat ukształtował się prosty podział metod ochrony przeciw-
korozyj nych na bierne i aktywne. Bierne, to te, które tworzą barierę od-
dzielającą zagrożony korozją obiekt metalowy od środowiska korozyjne-
go (a więc wszelkiego rodzaju powłoki ochronne), zaś aktywne, to me-
tody wpływające bezpośrednio na przebieg procesu korozyjnego (np. 
inhibitory korozji, ochrona elektrochemiczna). W pierwszym przypadku 
sukces ochrony przeciwkorozyjnej zależy od właściwości fizyko-chemicz-
nych warstwy oddzielającej metal od środowiska korozyjnego, w drugim 
od skuteczności efektu zahamowania elektrochemicznych reakcji utle-
niania na jego powierzchni za pomocą odpowiednio dobranego inhibi-
tora korozji lub prądu elektrycznego.

Rozwój technologii ochrony katodowej konstrukcji podziemnych, 
głównie rurociągów stalowych, rozpoczął się w latach 30. ubiegłego 
stulecia w Stanach Zjednoczonych, gdzie zastosowano zabezpieczenie 

przeciwkorozyjne rur w postaci powłoki ochronnej z jedno czesną pola-
ryzacją katodową powierzchni stali w miejscach nieciągłości tej powło-
ki za pomocą niskonapięciowego źródła prądu stałego. Współdziałanie 
powłok ochronnych i prądu elektrycznego stało się podstawowym ka-
nonem technologii ochrony katodowej w odniesieniu do wszelkiego ro-
dzaju metalowych obiektów eksploatowanych pod ziemią i w wodach 
powierzchniowych. Zasada ta wykorzystywana jest także w innych dzie-
dzinach zastosowań przemysłowych. W skrajnym przypadku ochrona 
katodowa stosowana jest z powodzeniem zarówno w odniesieniu do 
„gołej” powierzchni metalowej, jak również do całkowicie szczelnej po-
włoki polietylenowej, gdzie pełni raczej rolę „asekuracyjną” w przypadku 
uszkodzenia tej warstwy. 

W Polsce pierwsze zastosowania ochrony katodowej, najpierw eks-
perymentalne, a następnie techniczne miały miejsce dopiero w latach 
60. ubiegłego stulecia. Rozwijająca się gospo darka, elektryfikacja kolei 
i rozbudowa miast pociągały za sobą potrzebę wykorzysty wania także 
nowych technologii ochrony przeciwkorozyjnej. Znane już wtedy od pół 
wieku, np. w Niemczech, metody ochrony przeciwkorozyjnej podziemnej 
infrastruktury miejskiej nie znalazły wtedy naśladownictwa. Pewnie też 
zbieg okoliczności sprawił, że opiekę nad rozwojem technologii ochrony 
katodowej w tamtych latach w Polsce przejął w całości resort łączności.

Poniżej przedstawiono jedynie wybrane zagadnienia na przestrzeni 
ostatnich 50 lat dotyczące przeobrażeń, które nastąpiły w Polskiej go-
spodarce w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych metalo-
wych obiektów podziemnych. Rozważono zarówno postęp technicz-
ny w stosowa niu systemów ochrony katodowej i nowych materiałów 
powłokowych oraz wykorzystanie innych nowo czes nych technologii 
w aspekcie metodologii zarządzania korozją. 

Na przestrzeni omawianego okresu zmieniły się przyjęte wcześniej ka-
nony techniki ochrony przeciwkorozyjnej takich obiektów jak pancerzy 
kabli telekomunikacyjnych, rurociągów czy zbiorników podziemnych. 
Pojawiły się także zupełnie nowe zagrożenia korozyjne.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę bardziej racjonalnego 
wykorzystania zasad zarzą dzania korozją w odniesieniu do metalowych 
konstrukcji podziemnych w Polsce na przykładzie rozwoju technologii 
ochrony katodowej w Polsce i niektórych współczesnych problemów.

2. Ochrona katodowa osłon kabli telekomunikacyjnych i jej zna-
czenie dla rozwoju technologii ochrony katodowej w Polsce
Szkodliwe oddziaływanie prądów błądzących na podziemne konstruk-

cje metalowe znane było w Europie do początku XX wieku, a także na zie-
miach polskich w miastach wyposażanych w tamtym okresie w tramwaje 
elektryczne. Zjawisko to, uznane za szkodliwe z korozyjnego punktu wi-
dzenia, doczekało się już w okresie międzywojennym w Polsce wydania 
jednej z pierwszych norm Stowarzyszenia Elektryków Polskich [14] za-
wierających wskazówki ułatwiające ograniczanie wpływu tego zjawiska 
na metalowe obiekty podziemne, przede wszystkim wodociągi miejskie. 

W okresie powojennym problematyka ochrony katodowej zaczęła się 
pojawiać niemal jednocześnie w kilku środowiskach akademickich, ale 
nie miała jeszcze żadnego wymiaru przemysłowego. Dopiero w latach 
sześćdziesiątych wyraźnie wzrasta zainteresowanie technologią ochrony 
katodowej – tworzą się sprzyjające warunki do rozwoju ochrony prze-
ciwkorozyjnej – pojawia sie dokument rządowy nakazujący we wszyst-
kich branżach opracowanie programów walki z korozją. Komitet Nauki 
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i Techniki w roku 1964 przyznał Instytutowi Łączności w Warszawie rangę 
jednostki wiodącej w kraju w dziedzinie ochrony elektrochemicznej [9]. 
W roku 1996 wydana została norma poświęcona ochronie przed prądami 
błądzącymi i ochronie katodowej konstrukcji podziemnych [6]. Wykorzy-
stywała ona wskazówki opracowane jeszcze w okresie międzywojennym, 
ale także normy rosyjskie (GOST). W tym czasie pojawiły się także pierw-
sze przemysłowe urządzenia i podzespoły ochrony katodowej: stacje 
ochrony katodowej („Bester” w Bielawie), drenaże elektryczne (Zakłady 
Kolejowe w Stargardzie Szczecińskim), elektrody odniesienia (Instytut 
Łączności w Warszawie) i inne. 

W omawianym okresie rozwój transportu mediów rurociągami był jesz-
cze w powijakach, a gaz rozprowadzany był w miastach z lokalnych gazow-
ni. Dlaczego więc nastąpił wyraźny rozwój technologii ochrony katodowej? 
Dlaczego stymulatorem tej znaczącej zmiany był resort łączności? 

Dopiero z perspektywy czasu logika tamtych zdarzeń stała się oczy-
wista. Elektryfikacja linii kolejowych i układane wzdłuż nich kable telefo-
niczne i sygnalizacyjne zabezpieczenia ruchu kolejowego z oczywistych 
względów znalazły się strefie bezpośredniego oddziaływania prądów błą-
dzących upływających z torowisk do ziemi powodując nieustające awa-
rie i brak łączności telefonicznej. Korozja zewnętrznej ołowianej powłoki 
typowego kabla telekomunikacyjnego, nawet niewielka jego perforacja, 
powodowała jednoczesne zawilgocenie dużej grupy par kabli telefonicz-
nych i przerwanie łączności do czasu zidentyfikowania miejsca uszkodze-
nia i wykonania jego naprawy. Jest zupełnie zrozumiałe, że taka sytuacja 
nie była do zaakceptowania przez ówczesne władze. Stąd włączenie do 
rozwiązywania problemów korozyjnych kabli telefonicznych Centralne-
go Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Kolejnictwa w Warszawie 
i powołanie „kolumn antykorozyjnych” w służbach łączności w całym kra-
ju. Ponieważ korozja ołowianych powłok kabli telekomunikacyjnych wy-
stępowała także wskutek naturalnej reakcji z agresywnym środowiskiem 
glebowym, zaczęto do zabezpieczenia kabli dalekosiężnych wykorzysty-
wać systemy ochrony katodowej z zewnętrznym źródłem prądu. 

Program zarządzania korozją kabli telekomunikacyjnych w Polsce (tak 
określilibyśmy dzisiaj ten zespół spójnych ze sobą działań) miał zasięg 
ogólnokrajowy pod kontrolą władz państwowych.

Ta mobilizacja wokół problemów korozji kabli telekomunikacyjnych 
doprowadziła w roku 1970 do powołania interdyscyplinarnego zespołu 
do opracowania normy arkuszowej dot. ochrony katodowej, a także do 
konsolidacji osób zawodowo zainteresowanych tą technologią ochrony 
przeciwkorozyjnej poprzez utworzenie Centralnej Komisji Elektroche-
micznej Ochrony przed Korozją przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich.

Problematyka korozji i ochrony przeciwkorozyjnej kabli telekomuni-
kacyjnych umarła śmiercią naturalną, najpierw wskutek wprowadzenia 
osłon kabli z tworzyw sztucznych, a ostatecznie poprzez obecnie maso-
we wykorzystywanie światłowodów. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, 
że patronat resortu łączności nad technologią ochrony katodowej trwał 
niemal do końca lat 90. [11], kiedy to po raz ostatni wydane zostało rozpo-
rządzenie utrzymujące obowiązek stosowania norm z dziedziny ochrony 
katodowej. Od tego czasu ta ważna dziedzina wiedzy technicznej nie 
posiada żadnego mecenatu państwowego, nie zajmuje się jej rozwojem 
żaden instytut naukowo-badawczy, ani potężni odbiorcy tej technologii, 
jakim są przedsiębiorstwa transportujące i magazynujące paliwa i gaz.

3. Początek rozwoju ochrony katodowej rurociągów magistral-
nych 
Z końcem marca 1954 roku na gazociągu DN400 łączącym koksownię 

w Knurowie z Mysłowicami zespół prof. Pawlikowskiego z Politechniki 
Śląskiej uruchomił pierwszą doświadczalną instalację ochrony katodo-
wej [5]. Pierwsza w dużej skali instalacja ochrony katodowej powstała na 
naftociągu „Przyjaźń” w okresie od sierpnia 1963 r. do listopada 1965 r. 
przy współudziale Biura Projektów „Naftoprojekt” z Warszawy i Przedsię-
biorstwa Eksploatacji Rurociągu Naftowego „Przyjaźń” w Płocku [1]. Był to 
pierwszy w kraju ważny i duży obiekt, dla którego zaprojektowano i uru-
chomiono ochronę katodową. Wkrótce objęto ochroną także naftociąg 
na odcinku Płock – Gdańsk łącząc w ten sposób polskie rafinerie z nowo-
budowanym Portem Północnym w Gdańsku. Zainstalowano także ochro-
nę katodową den zbiorników magazynowych na transportowane surow-
ce. Niestety inwestycje te nie wpłynęły w znaczący sposób na postęp 
w stosowaniu technologii ochrony katodowej w Polsce. Z perspektywy 
czasu można tłumaczyć ten fakt tym, że wdrożony wówczas w PERN sys-
tem nadzoru nad instalacjami ochrony katodowej w terenie musiał być 

Rys. 1. Udział powło-
ki ochronnej i prądu 
w ochronie katodo-
wej rurociągów pod-
ziemnych

Fig.1. Participation 
protective coating 
and cathodic protec-
tion current of under-
ground pipelines

z konieczności „hermetyczny”, a informacje o funkcjonowaniu instalacji 
nie były upowszechniane.

W takiej samej technologii jak naftociągi (rurociąg stalowy + powłoka 
bitumiczna) rozpoczęto budowanie gazociągów w obrębie miast i po-
między nimi. Ogólna zasada projektowania i stosowania ochrony kato-
dowej była mniej więcej taka: odległość pomiędzy stacjami zasilającymi 
ok. 10 km, natężenie wyjściowego prądu stałego do 30 A, napięcie wyj-
ściowe do 60 V, a oczekiwana rezystancja układu anodowego – 2 Ω. Odle-
głość pomiędzy punktami pomiarowymi na trasie gazociągu, w których 
przewidywano ocenę warunków pracy ochrony katodowej nie powinna 
być większa od 1 km. Parametry stacji regulowane były indywidualnie 
w taki sposób, aby uzyskać wymaganą normami wielkość polaryzacji 
katodowej na całym zabezpieczanym obiekcie. Zasadę współdziałania 
powłoki ochronnej na powierzchni rurociągów i prądu ochrony katodo-
wej teoretycznie uzasadniano względami ekonomicznymi posługując się 
uzasadnieniem zilustrowanym na rys. 1, z którego wynika, że do każde-
go rodzaju i jakości wykonania powłoki izolacyjnej na rurociągu można 
dobrać odpowiednie warunki ochrony katodowej (działania ochronne 
tych obu czynników uzupełniają się wzajemnie), a dla każdego rodzaju 
powłoki można uzyskać optymalny koszt zabezpieczenia przeciwkoro-
zyjnego rurociągu podziemnego.

Zarysowane powyżej kanony techniki stosowania ochrony katodowej 
podziemnych rurociągów zostały powszechnie uznane, powielone w po-
radnikach, podręcznikach i normach przedmiotowych. W samej technologii 
układania rurociągów postęp był niewielki, chociaż nakładanie bitumicz-
nych powłok izolacyjnych na placu budowy powoli przenoszono do stacjo-
narnych izolerni, wzmacniając te powłoki matami z włókna szklanego.

Zarządzanie korozją rurociągów stalowych, a także i innych obiektów 
podziemnych budowanych w podobnej izolacji bitumicznej, np. stalo-
wych zbiorników paliwowych, nie stanowiło specjalnych problemów 
eksploatacyjnych. Stosunkowo duży prąd polaryzacji był dość łatwo 
mierzalny zarówno w obwodzie ochrony, jak również i w ziemi. Stąd 
też większość technik pomiarowych, których zadaniem jest wykrywa-
nie wszelkiego rodzaju anomalii w rozpływie prądu ochrony katodowej 
wzdłuż rurociągu, wykrywanie nadmiernie dużych defektów w powłoce 
izolacyjnej i niechcianych połączeń elektrycznych pomiędzy konstrukcja-
mi podziemnymi, spełniało doskonale swoje zadanie. Niektóre rurociągi 
w tej „tradycyjnej” izolacji bitumicznej eksploatowane są z powodzeniem 
do dnia dzisiejszego.

Początkowo wydawało się, że wprowadzenie w latach osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku technologii nawijania taśm z tworzyw sztucznych 
(głównie z polietylenu) zarówno w terenie, jak i podczas fabrycznej pro-
dukcji rur, w znaczący sposób usprawni technikę ochrony przeciwkoro-
zyjnej rurociągów podziemnych. Z wykorzystaniem tej metody izolacji 
rurociągów podziemnych wybudowano w Polsce szereg gazociągów, 
część z nich o ważnym znaczeniu gospodarczym. Niestety, pomimo 
szeregu ewidentnych zalet, technika ta nie utrzymała się jako wiodąca 
przy budowie podziemnych rurociągów magistralnych – ilość wad jakie 
ujawniały się w krótkim okresie eksploatacji gazociągów, głównie pod 
naporem ziemi, spowodowała, że taśmy te używa się obecnie jedynie 
sporadycznie i do rur o niewielkiej średnicy, zaś większe istniejące obiek-
ty wymagają wzmożonego nadzoru eksploatacyjnego.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w omawianym tu okresie rozwo-
ju technik zarządzania korozją rurociągów magistralnych przed rokiem 
dziewięćdziesiątym, problematyka ochrony katodowej obiektów pod-
ziemnych była przedmiotem współpracy międzynarodowej w ramach 
RWPG, co umożliwiło skonfrontowanie wiedzy i wymianę doświadczeń, 
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np. z wiodącymi w tej dziedzinie w tamtym okresie Węgrami. Poziom 
techniczny związany z zarządzaniem korozją stalowych rurociągów, 
głównie gazociągów, nie odbiegał od pozostałych członków biorących 
udział w tej wymianie informacji technicznych.

4. Zarządzanie korozją podziemnych sieci ciepłowniczych
Podziemne stalowe rurociągi ciepłownicze, niezależnie od swojej kon-

strukcji, stanowią jedną z największych sieci liniowych obiektów stalo-
wych w aglomeracjach miejskich i przemysłowych, które narażone są na 
korozję wskutek szkodliwych oddziaływań elektrycznych. Oddziaływania 
te mogą pochodzić z trakcji elektrycznych prądu stałego (linii tramwajo-
wych i kolejowych), a także napowietrznych linii elektroenergetycznych 
wysokiego napięcia. Ze względu na specyficzną konstrukcję podziem-
nych sieci ciepłowniczych w szczególności niebezpieczny jest napływ 
wód gruntowych do kanałów ciepłowniczych, ponieważ powoduje on 
bezpośredni kontakt gorącej powierzchni stalowej rurociągu ciepłowni-
czego z mokrą izolacją ciepłochronną, i tą drogą umożliwiony jest prze-
pływ zewnętrznych prądów błądzących.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia ujawniły się w dużych 
miastach katastrofalne w swoich skutkach uszkodzenia sieci ciepłowni-
czych wykonanych w izolacji ciepłochronnej z pianobetonu. Jak wtedy 
wykazano, nasycona wodą warstwa spienionego betonu, mająca stano-
wić izolację ciepłochronną, stanowiła doskonale przewodzącą ścieżkę dla 
prądu elektrycznego, który tą drogą rozprzestrzeniał się w kanałach cie-
płowniczych i wypływając z metalicznej ścianki rurociągów do otoczenia 
powodował w tych miejscach rozległe uszkodzenia korozyjne. Badanie 
tego zjawiska przyczyniło się do powstania nowych technik oceny zagro-
żeń korozyjnych wywoływanych przez prądy błądzące [2, 12] oraz wpro-
wadzenia nowych systemów ochrony przed tym szkodliwym zjawiskiem 
w szeregu miast polskich. Mimowolnie stworzono system zarządzania 
korozją, czego wynikiem było zastosowanie nowego typu drenaży elek-
trycznych dużej mocy i nowych technik ochrony elektrochemicznej [3, 4]. 
Zahamowano lawinowo pojawiające się awarie i przystąpiono do moder-
nizacji kanałów ciepłowniczych.

Trudności eksploatacyjne kanałowych sieci ciepłowniczych, a w szcze-
gólności ich podatność na zawilgocenia i korozję stalowych ścianek ruro-
ciągów, spowodowały, że z końcem lat osiemdziesiątych z entuzjazmem 
przyjęto nowe rozwiązanie techniczne przesyłu energii cieplnej – rury 
preizolowane. Wykonane w warunkach fabrycznych elementy sieci cie-
płowniczej, gotowe do instalacji bezpośrednio w ziemi bez konieczności 
budowy kanałów ciepłowniczych, zaczęły natychmiast wypierać rozwią-
zania tradycyjne. Rura preizolowana posiada fabrycznie wykonaną war-
stwę ciepłochronną w postaci sztywnej pianki poliuretanowej osłoniętą 
z zewnątrz grubą rurą z wysokocząsteczkowego polietylenu. Po wyko-
naniu połączeń rur poprzez spawanie, w rejonie tego złącza uzupełnia 
się warstwę pianki poliuretanowej i zewnętrznej powłoki polietylenowej, 
tworząc w ten sposób gotowy element ciepłociągu. Od kontaktu z ota-
czającą ziemią rurociąg stalowy i warstwa ciepłochronna oddzielona 
jest dość grubą (od kilku do kilkunastu mm w zależności od średnicy) 
warstwą tworzywa sztucznego. Stosowanie zabezpieczenia przeciwkoro-
zyjnego tego rodzaju rur za pomocą ochrony elektrochemicznej straciło 
całkowicie sens fizyczny. Natomiast niemal całkowite odizolowanie rur 
przewodowych od ziemi może spowodować, że w sprzyjających warun-
kach będą one narażone na indukowanie się w nich prądów przemien-
nych z napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

I kiedy wydawało się, że problemy korozyjne stalowych rur ciepłow-
niczych zostały ostatecznie rozwiązane, pojawiły się nowe niebezpie-
czeństwa, które w praktyce ujawniły się znacznie mniejszą odpornością 
mechaniczną zewnętrznej warstwy rur preizolowanych w stosunku do 
prefabrykowanych żelbetowych kanałów ciepłowniczych. W efekcie po-
jawiły się mechaniczne awarie rur preizolowanych, których przyczyną 
było zniszczenie zewnętrznej osłony i zalanie warstwy ciepłochronnej.

Ten nowy problem techniczny – utraty ciepła i awarie korozyjne pre-
izolowanego ciepłociągu – rozwiązano umieszczając wewnątrz ruro-
ciągów preizolowanych specjalne przewody spełniające role czujników 
zawilgocenia warstwy ciepłochronnej. W określonych odległościach 
znajduje się dostęp do tych czujników, co umożliwia okresową lub nawet 
ciągłą kontrolę zawilgocenia izolacji ciepłochronnej, a tym samym i stanu 
technicznego zewnętrznej polietylenowej powłoki izolacyjnej. Zastoso-
wanie opisanej technologii budowy i eksploatacji sieci ciepłowniczych 
stało się już powszechne, a potrzebę zarządzania korozją ciepłociągów 
zastąpiono zorganizowaną kontrolą szczelności zewnętrznej powłoki po-

lietylenowej rurociągów preizolowanych. W ten sposób stan prowadzący 
do korozji stalowej ścianki rury i w ostatecznej konsekwencji do perfora-
cji rurociągu transportującego czynnik technologiczny został znacząco 
oddalony w czasie od momentu zdiagnozowania istnienia w określonym 
miejscu zawilgocenia izolacji ciepłochronnej. Główny cel – niezawodność 
eksploatacji ciepłociągu – zostaje więc osiągnięty poprzez „zarządzanie 
szczelnością powłoki”. 

5. Powłoki trójwarstwowe – nowy kierunek ochrony rurociągów 
przed korozją
Kiedy przygotowywano wielką inwestycję gazowniczą, która miała 

połączyć poprzez terytorium Polski złoża na półwyspie Jamał z Europą 
Zachodnią, pierwszy projekt systemu ochrony przeciwkorozyjnej tego 
rurociągu trafił od razu do kosza. Przygotowany wg obowiązujących wte-
dy kanonów technologii ochrony katodowej gazociągów nie uwzględ-
niał opracowanej przez naszych zachodnich partnerów zupełnie nowej 
technologii fabrycznego nakładania trójwarstwowej powłoki ochronnej. 

Nowa technologia polegała na wykorzystaniu ciągłego procesu, w któ-
rym dokładnie oczyszczona metodą strumieniowo-ścierną obracająca się 
i podgrzana rura stalowa przemieszcza się w kolejnych komorach, gdzie 
w pierwszej nakłada się na nią powłokę epoksydową metodą proszkową 
w polu elektrostatycznym, następnie w kolejnej fazie w podobny sposób 
nakłada się kopolimer wiążący żywicę epoksydową z polietylenem, a na-
stępnie wytłacza się grubą warstwę (do ok. 4 mm) polietylenu lub poli-
propylenu. Całość jest schładzana i poddana próbie jakości za pomocą 
napięcia 50 kV. Uzyskiwane tą techniką powłoki ochronne na rurociągach 
podziemnych, jeśli zachowane są odpowiednie wymagania podczas 
montażu rur fabrycznych, a miejsca ich łączenia zaizolowane są w prze-
widziany w tej technologii sposób, posiadają właściwości co najmniej ok. 
1000 razy lepsze od dotychczas stosowanych powszechnie powłok bitu-
micznych. Oznacza to, że ilość i powierzchnia defektów powłoki izolacyj-
nej na powierzchni jednostkowej rurociągu jest odpowiednio mniejsza, 
a tym samym wymagana gęstość prądu do uzyskania wymaganego efek-
tu ochrony katodowej jest również wielokrotnie mniejsza [13]. Zależność 
ta zaprezentowana została na rys. 2. 

Po uruchomieniu pierwszego odcinka gazociągu tranzytowego o śred-
nicy 1400 mm na trasie Górzyca – Lwówek o długości 107 km uzyskano 
w pełni zadawalający efekt ochrony katodowej tego obiektu za pomocą 
prądu o natężeniu zaledwie 76 mA! Z jednej strony był to sygnał wskazu-
jący na to, że budowniczowie gazociągu spełnili warunki dot. jakości po-
włoki izolacyjnej, a z drugiej sygnał do zweryfikowania projektu ochrony 
katodowej, a w szczególności dopasowania źródeł zasilania.  

Nic więc dziwnego, że po opanowaniu w Polsce produkcji rur 3LPE i 3LPP, 
a także i innych rur z najwyższej klasy powłokami izolacyjnymi z tworzyw 
sztucznych, ich zastosowanie w polskiej gospodarce gwałtownie wzrosło 
i obecnie ich wykorzystanie jest wymagane odpowiednimi przepisami 
[10]. Przepisy te ukształtowane są tak, aby wykonywane obecnie zgodnie 
z nimi gazociągi uzyskiwały założone parametry techniczne, także te, które 
gwarantują zapewnienie podczas budowy odpowiedniej jakości powłoki 
izolacyjnej, adekwatnej do jakości fabrycznej. Warunki te każdorazowo 
określane są w projekcie technicznym budowy gazociągu, a ich celem jest 
zapewnienie wymaganego zabezpieczenia przed korozją.

Niestety szersze zastosowanie rurociągów magistralnych w opisanej wy-
żej nowoczesnej powłoce izolacyjnej ujawniło występowanie z większą niż 
dotychczas siłą szkodliwych oddziaływań na te obiekty napowietrznych 

Rys. 2. Zależność gę-
stości prądu ochrony 
katodowej rurocią-
gów od właściwości 
elektrycznych powłoki 
izolacyjnej

Fig. 2. The dependence 
of current density of 
the cathodic protec-
tion of pipelines, de-
pending on the elec-
trical properties of the 
insulating coating
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linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Układane równolegle lub 
krzyżujące się pod niewielkim kątem rurociągi i przewody napowietrznych 
linii energetycznych wywołują przepływ indukującego się w nich prądu 
przemiennego. Niebezpieczeństwo jest dwojakiego rodzaju – w stanach 
awaryjnych sieci energetycznej może wywoływać występowanie napięć, 
groźnych dla ludzi (np. obsługi gazociągu), w rurociągach, a w stanach nor-
malnej pracy – wywoływać powstanie przepływu pomiędzy rurociągiem 
a ziemią upływającego prądu przemiennego, który w szczególnych przy-
padkach może wywołać korozję ścianki rurociągu. 

Problem korozji wywoływanej przez prąd przemienny znany jest od 
lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to wykonano pierwsze bada-
nia, z których wynikało, że ubytki wywołane w takim procesie stanowią 
zaledwie ok. 4% ubytków wynikających z przepływu równoważnego mu 
prądu stałego. Jednak począwszy od lat dziewięćdziesiątych pojawił się 
nowy problem: korozja chronionej katodowo stali wywołana przez prąd 
przemienny. Zjawiska te zaobserwowano przede wszystkim w tzw. kana-
łach energetycznych, tj. wydzielonych pasach w terenie, w których w nie-
wielkiej odległości od siebie prowadzone są różne obiekty liniowe: kable, 
rurociągi, linie energetyczne, a także i koleje podmiejskie (w niektórych 
krajach europejskich stosuje się do zasilania linii tramwajowych i kolejo-
wych prąd przemienny).

Rurociągi w bardzo dobrych powłokach izolacyjnych narażone są na 
omawiane zjawisko w większym stopniu niż rury w izolacjach tradycyjnych, 
stąd obecne nasilenie obserwacji niekorzystnych skutków oddziaływania 
linii elektroenergetycznych, a ich powodem jest możliwość indukowania 
się wyższych napięć w rurociągach lepiej odizolowanych od ziemi.

Z badań wynika, że w przypadku, gdy ze względu na ograniczoną dyfu-
zję w ziemi chroniona katodowa powierzchnia stali otoczona jest silnym 
środowiskiem alkalicznym, na jej powierzchni może wytworzyć się war-
stwa pasywna. Przepływający przez taką powierzchnię prąd przemienny 
nie działa równocennie przy obu kierunkach przepływu, w wyniku czego 
powstające produkty podczas polaryzacji anodowej nie ulegają w cało-
ści redukcji podczas polaryzacji katodowej. W efekcie następuje lokalne 
uszkodzenie powierzchni stali (wżer), a na powierzchni tworzy się cha-
rakterystyczny twór utworzony w tlenków żelaza.

W praktyce uznaje się, że na rurociągu stalowym poddawanym ochro-
nie katodowej występuje zagrożenie korozją wywołaną przez prąd prze-
mienny, jeśli na elektrodzie symulującej o powierzchni 1 cm2, połączonej 
galwanicznie z badanym rurociągiem, zaobserwuje się przepływ prądu 
przemiennego o gęstości większej niż 30 A/m2 [8] (w polskim gazownic-
twie stosuje się kryterium bardziej „ostre” – 20 A/m2). Na zagrożenie wy-
woływane przez prądy przemienne w największym stopniu ma wpływ 
indukowane napięcie oraz rezystywność gruntu.

Zabezpieczenie rurociągów przed oddziaływaniem indukowanych 
prądów przemiennych nie jest proste, ponieważ są one równolegle pod-
dawane polaryzacji katodowej prądem stałym z instalacji ochrony kato-
dowej. Z tego powodu odprowadzenie prądów indukowanych wprost do 
ziemi nie jest możliwe, konieczne jest zastosowanie specjalnie do tego 
celu opracowanych urządzeń, których celem jest odgraniczenie prądu 
stałego i przemiennego.

Kolejnym problemem, który zaistniał przy budowie nowych ruro-
ciągów okazały się rury osłonowe. Nie jest to zagadnienie nowe, a ich 
nadmiarowe stosowanie jest krytykowane od dawna, ale nadal projek-
tanci je wykorzystują i to często w miejscach nieadekwatnych do roli jaką 
mają one spełniać. Ponadto w charakterze rur osłonowych wykorzystu-
je się rury w izolacji polietylenowej z jednoczesną izolacją powierzch-
ni wewnętrznej. Układ taki stwarza znaczące kłopoty eksploatacyjne 
w przypadku zaistnienia nieciągłości rury przewodowej wewnątrz rury 
osłonowej. Uzyskanie w tym miejscu wymaganej polaryzacji katodowej 
z zewnętrznej instalacji praktycznie nie jest możliwe. W konsekwencji, na 
wszelki wypadek, zakłada się, że taka sytuacja może wystąpić i uzbraja 
się takie przejście w rurze osłonowej w specjalnie dostosowany punkt 
kontrolno-pomiarowy wraz z niezbędnym wyposażeniem pomiarowym 
z elektrodą cynkową. Spełnić ma ona rolę anody galwanicznej w przy-
padku penetracji wody do przestrzeni międzyrurowej.

Od pewnego czasu, także w Polsce, rozpoczęto wypełnianie przestrzeni 
pomiędzy rurą przewodową a rurą osłonową specjalną masą plastyczną. 
Wypiera ona wodę i uszczelnia całą przestrzeń pomiędzy rurociągami. 

6. Podsumowanie
Ostatnie lata wniosły wiele zmian w technologii budowy metalowych 

konstrukcji podziemnych oraz stosowaniu metod zapewniających ich 

wymaganą żywotność techniczną. Ponieważ są to obiekty podziemne 
zmiany te nie są widoczne i przeobrażenia te umykają postronnym ob-
serwatorom. Radykalne zmiany odnotowano w telekomunikacji i miej-
skiej energetyce cieplnej. Silnie rozwija się sieć gazociągów, a wraz z nią 
nowe techniki ochrony przeciwkorozyjnej, których opracowanie okazało 
się niezbędne wobec nowych zagrożeń korozyjnych towarzyszących po-
stępowi technicznemu i rozbudowie gospodarki. 

Nie sposób omówić wszystkich, nawet znaczących problemów zwią-
zanych z bezawaryjną eksploatacją metalowych urządzeń podziemnych. 
Zwrócono uwagę jedynie na kilka z nich, tych już zapomnianych i tych, 
których obecność jest dokuczliwa i wymaga bardziej racjonalnego roz-
wiązania niż obecnie.   

Na koniec wypada wyraźnie podkreślić, że w odniesieniu do metalo-
wych konstrukcji podziemnych, a głównie rurociągów, wykształciła się 
w ostatnich latach tendencja zmierzająca do zapewnienia na obiektach 
niemal doskonałych środków zapewniających całkowite odizolowanie 
powierzchni stali od kontaktu z otaczającym elektrolitem. Dla wielu za-
stosowań wymaga się nawet stosowania kryterium „powłoki bezdefekto-
wej”, tj. takiej, której właściwości elektryczne odpowiadają parametrom 
elektrycznym materiału powłokowego. Oznacza to także stworzenie 
warunków, przy których wykluczona jest polaryzacja elektrochemiczna 
powierzchni stali. I dalej w konsekwencji – niemożliwe jest zastosowanie 
w takich warunkach elektrochemicznej ochrony przed korozją – techniki, 
która poprzez fakt uzupełniania swoim działaniem zabezpieczenia po-
włokowego obiektów podziemnych pozwalała na pełne kontrolowanie 
procesu korozyjnego w defektach tej powłoki. To za jej pomocą można 
było zmieniać skuteczność ochrony przeciwkorozyjnej, a więc zarządzać 
tym procesem. 

Obserwowane obecnie silne tendencje zmierzają do zapewnienia 
niezawodnych warunków eksploatacji konstrukcji podziemnych po-
przez zarządzanie szczelnością powłok izolacyjnych. Można byłoby ten 
kierunek uznać za słuszny, gdyby jednocześnie ograniczyć lub zlikwi-
dować zbędną w takiej sytuacji całą infrastrukturę technologii ochrony 
katodowej: punkty pomiarowe, elektrody, czujniki itp. elementy, których 
wykorzystanie w przypadku „powłok bezdefektowych” jest bezcelowe. 
Skoro projektuje się i buduje nadal rozbudowane systemy ochrony ka-
todowej rurociągów, to czy nie lepiej zarządzać zjawiskami korozyjnymi 
na tych obiektach za pomocą potencjometru w stacji ochrony katodowej 
regulując natężenie prądu ochronnego? albo zdalnie, tak jak reguluje 
się natężenie dźwięku w głośniku telewizyjnym? Ponieważ korozja jest 
zjawiskiem elektrochemicznym, pozbawianie się możliwości jego kon-
troli nie jest chyba dobrym pomysłem docelowym. Należy być pewnym, 
że przyszłość przyniesie dalszy rozwój technologii ochrony katodowej 
i w tym kierunku.
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