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List do redakcji

Szanowna Redakcjo,
z niekłamanym zaskoczeniem przeczytałem w tegorocznym, 

ósmym numerze Ochrony przed Korozją, tradycyjnie poświęconym 
ochronie elektrochemicznej, artykuł wstępny „Od redakcji”, autorstwa 
Pana Wojciecha Sokólskiego, w którym Autor m.in. rozważa o och 
ro  nie przeciwkorozyjnej konstrukcji (rurociągów), pokrytych powło
kami izolacyjnymi wysokiej szczelności, typu 3LPE. Zwraca w nim 
uwagę na pewne, w Jego ocenie, niebezpieczeństwa wynikające ze 
stosowania takich powłok. Są to m.in: podatność na oddziaływania 
linii przesyłowych WN i zagrożenie korozją a.c., odspojenie katodowe 
powłoki i korozja podpowłokowa, trudności w wykonaniu pomiarów 
potencjału i konieczność stosowania np. elektrod symulujących. 
Stawia pytanie – czy warto stosować takie powłoki  „czy skórka war
ta jest wyprawki”?

Tematyka ochrony przeciwkorozyjnej podziemnych rurociągów 
pokrytych powłokami izolacyjnymi o wysokim poziomie szczelności 
(WPS) nie jest tematyką nieznaną – poniżej wymieniam niektóre prace 
traktujące o problemach poruszonych przez Sokólskiego, w tym prace 
opublikowane na łamach Ochrony przed Korozją. Przedstawiono 
w nich podstawy teoretyczne [1, 2, 3, 7, 9, 11], jak i przykłady kon
kretnych rurociągów, których ochrona przeciwkorozyjna opiera się na 
powłokach WPS i ochronie katodowej [4, 6, 7, 10, 12]. Zebrane i udo
kumentowane doświadczenia dotyczące takich rurociągów są spore.

Czy warto? Warto, wykazano to m.in. w [3], [7] i [9]. Korzyści 
wynikające ze stosowania powłok WPS, w ogólności, przeważają nad 
niedogodnościami. Korzyści są następujące:
– zwiększenie skuteczności ochrony rurociągu przed korozją;
– możliwość prowadzenia ochrony katodowej przy łagodnych po
ten cjałach załączeniowych (np. ok. 1,1  1,3 V wzgl. CSE) i nie
dopuszczanie tym samym do głębokiej polaryzacji katodowej 
rurociągu w defektach powłoki izolacyjnej, co zapobiega nawo
dorowaniu konstrukcji i katodowemu odspojeniu powłoki izolacyjnej;
– uproszczenie metod oceny skuteczności ochrony katodowej; ocenę tę 
można prowadzić na podstawie pomiarów potencjału załączeniowego 
(w jednym lub kilku punktach pomiarowych) i natężenia prądu 
polaryzacji katodowej lub rezystancji przejścia, kosztowne pomiary 
intensywne są zbędne;
– praktycznie stały (jeśli nie występują oddziaływania prądów 
błądzących i innych pól elektrycznych) potencjał załączeniowy 
ochrony katodowej wzdłuż trasy rurociągu;
– ułatwienie zdalnego monitoringu ochrony katodowej; umożliwienie 
zdalnego monitoringu ochrony rurociągu pozwalającego na  orzekanie 
o skuteczności ochrony katodowej w defektach powłoki izolacyjnej;
– możliwość zdalnego monitorowania ingerencji stron trzecich, 
naruszających powłokę izolacyjną, a tym samym – naruszających być 
może ściankę rurociągu;
– małe gęstości prądu ochrony katodowej (odnoszone do powierzchni 
bocznej rurociągu) oraz duże zasięgi działania poszczególnych 
źródeł polaryzacji katodowej, co powoduje zmniejszenie mocy i iloś
ci tych źródeł i stwarza możliwość stosowania tanich stacji anod 
galwanicznych zamiast stacji ochrony katodowej z zewnętrznymi 
źród łami prądu;
– brak oddziaływań ochrony katodowej rurociągów w takich powło
kach na obce metalowe konstrukcje podziemne;
– istotne zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i użytkowania ochro
ny katodowej.

Powłoki 3LPE o wysokim poziomie szczelności stwarzają moż
liwość uzyskania kompletnej, zupełnej i weryfikowalnej ochrony 
przed korozją. W przypadku pewnych zagrożeń korozyjnych na 
pewnych odcinkach rurociągów szczelna, pozbawiona nieciągłości 

powłoka izolacyjna jest najlepszym, a często jedynym skutecznym 
zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym. W przypadku powłok 3LPE 
takie szczelne powłoki „po zasypaniu” na odcinkach rurociągów 
można uzyskać i uzyskuje się. Ochrona katodowa nie jest technologią 
doskonałą, a kryteria zagrożenia i ochrony przed korozją a.c. nie są 
jeszcze należycie, jednoznacznie opracowane.

Rurociągi w powłokach WPS są bardziej podatne na oddziaływania 
linii WN, jednakże projektując takie rurociągi można to zagrożenie 
uwzględnić i zaprojektować odpowiednie zabezpieczenia. Obowią
zujące prawo wręcz tego wymaga (od niedawna). Paradoksem 
jest to, że autor niniejszego listu w swojej praktyce zawodowej 
„doświadczył” wżerów spowodowanych korozją a.c. w przypadku 
starszych rurociągów pokrytych powłokami bitumicznymi, natomiast 
„nie doświadczył” ich w przypadku rurociągów zabezpieczonych 
powłokami 3LPE i innymi powłokami polietylenowymi. Rurociągi 
w powłokach bitumicznych również mogą być i bywają zagrożone 
korozją a.c. Fakt, iż na polskich politechnikach jeszcze w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku takie zagrożenie nie było ziden
tyfikowane (w odniesieniu do wszystkich rurociągów: „bitumicznych” 
i innych) nie oznacza wszakże, że ono nie istniało. Skoro w prze
szłości w Polsce zagrożenie korozją a.c. nie było zidentyfikowane 
i rozpoznane, to trudno się dziwić, że nie istniało ono w aktach 
prawnych. Przedstawianie problemu w ten sposób, iż czytelnik może 
odnieść wrażenie, że zagrożenie podziemnych rurociągów korozją 
a.c. pojawiło się wtedy, gdy zaczęto stosować powłoki 3LPE i dotyczy 
ono w zasadzie wyłącznie rurociągów pokrytych takimi powłokami – 
jest nieakceptowalnym uproszczeniem.

Umieszczanie podziemnych metalowych rurociągów izolowanych 
w tzw. korytarzach energetycznych wzdłuż napowietrznych, 
przesyłowych linii WN, jest niekorzystne, wręcz szkodliwe i niebez
pieczne, nie tylko w aspekcie zagrożenia korozją, ale również,  a może 
przede wszystkim  z punktu widzenia zagrożenia porażeniowego. 
Dotyczy to nie tylko stalowych rurociągów pokrytych powłokami 
3LPE, ale również rurociągów pokrytych powłokami niskiej jakości, 
w tym – bitumicznymi. Jeśli w przypadku rurociągu umieszczonego 
w długim korytarzu energetycznym jedynym skutecznym zabez
pieczeniem okaże się bezpośrednie uziemianie, to korzyści ze sto
sowania powłok WPS zostaną utracone. Jednakże nawet w takim 
przypadku rozwiązanie polegające na zastosowaniu powłoki WPS 
i kontrolowanych, celowych uziemień rurociągu wydaje się być 
racjonalne. W tym rozwiązaniu potencjalnie niebezpieczne zjawiska 
korozyjne na powierzchni ruro ciągu są w dużym stopniu ograniczone 
przede wszystkim z powodu ograniczonej liczby miejsc kontaktu 
odsłoniętych powierzchni rurociągu ze środowiskiem elektrolitycznym 
 są „skanalizowane” przede wszystkim do miejsc kontaktu 
uziomów z otaczającym środowiskiem. W przypadku rurociągów 
zabezpieczonych powłokami o niskim poziomie szczelności zja
wiska korozyjne mogą przebiegać na licznych, odsłoniętych w nie
szczelnościach powłoki powierzchniach rurociągu. Jak wcześniej 
podniosłem  kryteria zagrożenia i ochrony przed korozją a.c. nie są 
jeszcze należycie, jednoznacznie opracowane. Korozjoniści przede 
wszystkim powinni ostrzegać przed umieszczaniem rurociągów 
w ko ry tarzach energetycznych.

Pomiar potencjału „na granicy faz” jest trudny, wręcz niemożliwy, 
nie tylko w przypadku podziemnych rurociągów pokrytych powłokami 
3LPE, ale również w przypadku wszystkich rurociągów izolowanych. 
W warunkach terenowych jest niezmiernie trudno zmierzyć lub 
wyz naczyć potencjał na granicach faz metal/elektrolit realnej 
konstrukcji polaryzowanej katodowo. Jak dotąd nie opracowano 
metody pozwa lającej zadowalająco wyznaczać takie potencjały 
w de fek tach powłoki izolacyjnej konstrukcji za pomocą pomiarów 
wykonywanych na powierzchni ziemi [8]. Jednakże w przypadku 
rurociągów w powłokach WPS takie pomiary są generalnie zbędne, 
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można stosować prostsze metody. Również stosowanie metody 
elektrody symulującej nie jest konieczne. Jeśli na przykład rurociąg 
o średnicy 700 mm i długości 30 km pokryty jest powłoką izolacyjną 
3LPE o takim poziomie, iż osiąga się potencjał załączeniowy 1,2 V 
wzgl. CSE „zużywając” prąd polaryzacji o natężeniu 0,25 mA, to na 
podstawie tych wielkości (prostych pomiarów) można orzec o sku
teczności ochrony katodowej.

Wymagania dotyczące odspojenia katodowego powłok epoksy
dowych i powłok 3LPE niewiele różnią się. Wg PNEN 10289 dla 
powłok epoksydowych dopuszczalne odspojenie katodowe tych 
powłok (średni promień) wynosi 6 mm, a wg PNEN ISO 218091 
dla powłok trójwarstwowych 3LPE/3LPP  wynosi 7 mm. W przy
padku rurociągów pokrytych powłokami o wysokim poziomie 
szczelności ochronę katodową można prowadzić stosując „łagodną” 
polaryzację, co umożliwia zmniejszenie ewentualnego odspojenia 
powłoki. Natomiast w przypadku rurociągów pokrytych powłokami 
o niskim poziomie szczelności, zawierającymi liczne i zróżnicowane 
nieciągłości – nadmierna polaryzacja katodowa w części defektów 
zawsze występuje i odspojenie katodowe powłoki wówczas ma miejsce.

W ostatnich latach, na terenie działania autora niniejszego listu, 
prze badano pomiarowym tłokiem magnetycznym najstarsze rurociągi 
za bezpieczone powłokami 3LPE wysokiej szczelności o łącznej 
długości ok. 420 km, w tym rurociągi, które osiągnęły wówczas „wiek” 
osiemnastu lat. Wśród nich znajdują się sekcje zagrożone prą dami błą 
dzą cymi d.c. oraz osiemnasto i dziesięcioletnie wówczas sekcje zagro
żone korozją a.c., w tym sekcje zagrożone w najwyższym stopniu, 
a w tym odcinki, których ochrona przeciwkorozyjna oparta jest na 
szczel nych powłokach. Przeprowadzone badania nie wykryły ani jed
nego ubytku korozyjnego w zewnętrznych ściankach przebadanych 
ruro ciągów… Wydaje się, że wyniki przeprowadzonych badań są ko
lej  ną, najlepszą i chyba rozstrzygającą odpowiedzią na pytanie „czy 
warto?”.

W ostatnim akapicie rozważanego artykułu redakcyjnego jego 
Autor próbuje podać przyczyny, dla których ten artykuł napisał. Nie 
są one przekonujące. z poważaniem

Marek Fiedorowicz

O systemach ochrony przeciwkorozyjnej opartych na powłokach izo
lacyjnych o wysokim poziomie szczelności można przeczytać m.in. w: 
1. Kryteria odbiorowe izolacji podziemnych rurociągów, Nowoczesne 
Gazownictwo, 2000, nr 3 (V), s. 612.
2. Stopień szczelności powłoki a ochrona katodowa podziemnego 
rurociągu cz. I, Ochrona przed Korozją, 2001, nr 12, s. 329333.
3. Stopień szczelności powłoki a ochrona katodowa podziemnego 
rurociągu cz. II, Ochrona przed Korozją, 2002, nr 2, s. 3539. 
4. Przykładowe rozwiązanie ochrony przed korozją nowo wybudowa
nego gazociągu, Nowoczesne Gazownictwo, 2006, nr 2, s. 1923.
5. Przyczynek do historii ochrony katodowej w Polsce, Przegląd 
Gazowniczy, 2007, nr 4, s. 20 – 23 cz. 1, 2008, nr 1, s. 22 – 23 cz II.
6. Ochrona przeciwkorozyjna gazociągu DN 700 relacji Gustorzyn
Mogilno, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2009, nr 3, str. 1012. 
7. Dlaczego warto zabezpieczać podziemne rurociągi stalowe 
powłokami izolacyjnymi wysokiej jakości? Ochrona przed Korozją, 
2009, nr 8, str. 301305.
8. Ochrona katodowa – potencjały konstrukcji, Ochrona przed Korozją, 
55, 8 (2012), str. 340346.
9. Ochrona katodowa podziemnych rurociągów pokrytych powłokami 
izolacyjnymi o wysokim poziomie szczelności – parametry elektryczne 
i aspekty ekonomiczne, Materiały XII Krajowej Konferencji „Pomiary 
Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej”, Jurata 2012.
10. Specyficzna ochrona przed prądami błądzącymi d.c. rurociągu 

pokrytego powłoką izolacyjną o wysokim poziomie szczelności, 
Ochrona przed Korozją, 56, 8 (2013), str. 332 – 336.
11. Obliczenia ochrony katodowej rurociągu pokrytego powłoką 
izolacyjną o wysokim poziomie szczelności, realizowanej za pomocą 
anod galwanicznych, Ochrona przed Korozją, 57, 8 (2014), str. 280– 292.
12. Nowoczesne rozwiązania ochrony przeciwkorozyjnej na przykładzie 
nowego gazociągu przesyłowego, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 
2015, nr 2, str. 42 – 46.

Odpowiedź Redaktora Działowego
Wszyscy wiemy, że Gdański Oddział GAZSYSTEMU ma 

największe w Polsce osiągnięcia zawiązane z eksploatacja systemów 
ochrony katodowej na gazociągach, zaś Pan Marek Fiedorowicz jest 
od lat propagatorem powłok “wysokiej szczelności”. Dobrze byłoby, 
aby swoje spostrzeżenia na ten temat publikował nie tylko w Polsce, 
ale także i w czasopismach naukowych na całym świecie. Zapewne 
rozszerzyłoby to krąg zwolenników takiej właśnie techniki ochrony 
przeciwkorozyjnej gazociągów. 

Przesłanie mojego tekstu niestety nie zostało odczytane właściwe, 
bo wcale nie brzmi ono „czy warto?”... Moją intencją było pokazanie, 
iż pomimo utrwalonego w polskich przepisach dot. ochrony kato
dowej gazociągów wymogu stosowania wyłącznie gazociągów 
w powłokach fabrycznych z tworzyw sztucznych, a także pełnej 
kontroli ich jakości podczas budowy, w praktyce projektanci, wyko
nawcy i użytkownicy systemów ochrony katodowej nawet w częś
ci nie wykorzystują (przytoczonych przez Autora listu) zalet powłok 
„wysokiej szczelności”. Nadal popełniają fatalne błędy, które są 
wynikiem braku wiedzy oraz przyzwyczajenia z okresu stosowania 
powłok bitumicznych. Pociągają one za sobą ogromne koszty, np. 
projektowanie stacji ochrony katodowej z nadmiarową mocą, stoso
wanie głębokich uziomów anodowych, projektowanie punktów 
pomiarowych, które z racji znikomych prądów ochrony nigdy 
nie zostaną wykorzystane. W konsekwencji zamiast jednej anody 
galwanicznej projektowana i budowana jest złożona i kosztowna 
instalacja. Brak konsekwencji widoczny jest na każdym kroku... Tu 
przykładów można byłoby przytoczyć setki... Sam Autor listu wytyka 
je przy każdej okazji... Czy te błędy nic nie kosztują?

Byłoby dobrze, aby Autor listu nie tylko chwalił zalety powłok 
trójwarstwowych, ale także ustosunkował się do innych kwestii, 
także bardzo ważnych, np. wyjaśnił dlaczego w USA i Kanadzie 
udział powłok 3LPE jest niewielki (zaledwie kilkanaście procent), 
a zdecydowanie przeważa pogląd o wyższości powłok epoksydowych 
(FBE), których nie kwalifikuje się do kategorii „wysokiej szczelności”, 
a wręcz jako zaletę uznaje się ich równomierną degradację podczas 
eksploatacji? 

Także nieakceptowanym uproszczeniem jest podanie przykładu 
korozji wywołanej przez prąd przemienny na gazociągach z powłoką 
bitumiczną, ponieważ zjawisko to nie zależy od rodzaju powłoki, a w 
istotnej mierze od wielkości defektów i nadmiernej w nich polaryzacji 
elektrochemicznej (jeszcze nie tak dawno dopuszczanej w polskich 
przepisach). Drugim czynnikiem jest indukowane w rurociągu 
napięcie przemienne – wprost zależne od właściwości elektrycznych 
powłoki izolującej, i to dlatego z dużym nasileniem uwidoczniło się 
dopiero przy stosowaniu powłok trójwarstwowych.

Cieszę się, że mój tekst wzbudził polemikę i mam nadzieję, że 
nie posłuży ona jedynie do ponownej prezentacji poglądów uznanych 
w GAZSYSTEMie. Byłbym zadowolony, aby była kontynuowana 
w kierunku dyskusji nad rolą ochrony katodowej w zabezpieczeniach 
przeciwkorozyjnych gazociągów.

Wojciech Sokólski




