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Ochrona katodowa rurociągów podziemnych – wpływ alkalizacji środowiska w dnach defektów  
powłoki izolacyjnej na efektywność zabezpieczenia przeciwkorozyjnego

Cathodic protection of underground pipelines – influence of alkalisation of the environment in insulating coating defects 
on the effectiveness of corrosion protection 

Technologia ochrony katodowej stalowych konstrukcji podziemnych 
i podwodnych znana jest od dawna, a jej podstawowe kanony opraco-
wane zostały już w latach 30. ubiegłego stulecia. Zostały one uzupełnione 
w okresie powojennym o podstawy teoretyczne termodynamiki i kinetyki 
procesów elektrodowych. Znaczący postęp techniczny w ciągu ostatnich 
lat w budowie współczesnych rurociągów podziemnych, głównie sieci ga-
zociągów, ujawnił w tej technologii cały szereg nowych problemów tech-
nicznych, a także rzucił nowe światło na niektóre aspekty teoretyczne.

Od lat 90., głównie w Europie, rozpoczęto stosowanie na rurociągach 
fabrycznie nakładane powłoki trójwarstwowe (warstwa powłoki epoksy-
dowej + kopolimer + polietylen lub polipropylen), które – posiadając zna-
cząco lepsze właściwości izolacyjne – szybko wyparły wcześniej stosowane 
powłoki bitumiczne. Bardzo wysoka rezystancja jednostkowa tego typu 
powłok na rurociągach i niewielkie w nich defekty spowodowały w pierw-
szej kolejności znaczące obniżenie zapotrzebowania prądowego instalacji 
ochrony katodowej i równomierny rozpływ prądu na całej długości zabez-
pieczanego rurociągu. Już nie co 10 km i nie dużej mocy stacje ochrony 
katodowej (np. 1 kW) jak na rurociągach z izolacją bitumiczną, a małe 
urządzenia dostarczające prąd ochrony katodowej rzędu miliamperów 
i mniejsze zaczęto stosować na rurociągach długości rzędu 100 km. Z ko-
nieczności spowodowało to znaczące zmiany w stosowaniu technologii 
ochrony katodowej, ujawniły się także zjawiska, które także występowały 
na rurociągach z gorszą powłoką izolacyjną, jednak ich znaczenie nie było 
tak odczuwalne, jak obecnie. Także nowym czynnikiem, który musi być 
obecnie brany pod uwagę, jest wzajemne oddziaływanie na siebie różnych 
instalacji (rurociągów podziemnych, kabli i napowietrznych linii elektro-
energetycznych, trakcji elektrycznych prądu stałego i przemiennego), któ-
re ze względu na ochronę krajobrazu i środowiska naturalnego prowadzi 
się obecnie w terenie wspólnie w tzw. korytarzach energetycznych. 

Opisane wyżej czynniki spowodowały, że w ostatnim ćwierćwieczu 
w różnych ośrodkach naukowych podjęto badania nad oceną efektyw-
ności (skuteczności) ochrony katodowej podczas różnorodnych oddzia-
ływań zewnętrznych – chemicznych, elektrycznych, mikrobiologicznych 
i innych. Niejako przy okazji zweryfikowano podstawy teoretyczne 
ochrony katodowej. 

Wykazano, że w dnach defektów powłoki izolacyjnej na metalowych 
rurociągach podziemnych, gdzie dyfuzja i konwekcja są w zasad niczy 
sposób utrudnione, a swobodny transport produktów poza płaszczy-
znę reakcji elektro chemicznej na granicy faz metal/środowisko znacząco 
utrudniony, np. w gruntach gliniastych, dochodzi w tym miejscu podczas 
polaryzacji katodowej do silnej alkalizacji przylegającego do metalu śro-
dowiska. Efektem tego zjawiska jest pasywacja stali. Również możliwość 

pasywacji powierzchni stalowych występuje w gruntach silnie natle-
nionych, np. piaskach. W takich warunkach również normowe kryteria 
ochrony ograniczają wielkość polaryzacji katodowej.

Występowanie stanu pasywnego na powierzchni rurociągów podda-
nych ochronie katodowej wydaje się na pierwszy rzut oka mało praw-
dopodobne i trudne jest do wykazania metodami instrumentalnymi, 
przede wszystkim z powodu braku możliwości wykonania pomiaru pH 
bezpośrednio na powierzchni polaryzowanej stali w warunkach zbliżo-
nych do rzeczywistych. Są jednak na to dowody pośrednie.

Praktyka techniczna wielokrotnie potwierdziła występowanie zagrożeń 
korozyjnych podziemnych rurociągów stalowych wyposażonych w sku-
tecznie działający system ochrony katodowej powodowanych przez prze-
pływający tą samą drogą (przez defekty w powłoce izolacyjnej rurociągu) 
prąd przemienny. Efektem są wżery i perforacje ścianek rurociągów. Są 
one wynikiem przepływu prądów błądzących z trakcji elektrycznych prą-
du przemiennego lub prądów, które są skutkiem obecności w pobliżu 
linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, a pojawiają się w metalo-
wym rurociągu wskutek sprzężenia indukcyjnego z tą linią. W efekcie na 
granicy faz metal/środowisko w defektach powłoki izolacyjnej nakładają 
się dwa oddziaływania – prądu stałego i przemiennego. Liczne badania 
potwierdziły, że prąd przemienny w zależności od amplitudy i chwilowe-
go kierunku swojego przepływu naprzemiennie wzmacnia szkodliwe od-
działywanie (aktywacja, redukcja) lub je hamuje (pasywacja, utlenianie). 
Tylko jeśli stal osiąga stan pasywny w wyniku ochrony katodowej, to jest 
on umacniany podczas anodowego półokresu prądu zmiennego, a na-
stępnie podczas okresu katodowego jest niszczony w wyniku procesu 
redukcji. Korozja wywołana przez prąd przemienny w zasadzie w ogóle 
nie występuje na rurociągach podziemnych, jeśli w wyniku jego działania 
na powierzchni stali nie tworzą się warstwy tlenków. Charakterystycznym 
obrazem uszkodzeń wywołanych w opisywanych warunkach oddziały-
wania prądu przemiennego jest – oprócz wżerów korozyjnych w stali – 
charakterystyczna „narośl” na rurociągu składająca się z tlenków żelaza. 

Jak wykazała praktyka w takich sytuacjach niezbędne jest podjęcie 
środków zaradczych, których celem powinno być ograniczenie nie tyl-
ko natężenia prądu przemiennego, ale także i zmniejszenie polaryzacji 
katodowej. Wnioski z przeprowadzonych ostatnio licznych badań w tym 
zakresie na pewno zostaną sformułowane w postaci wymagań normo-
wych ochrony katodowej rurociągów podziemnych.
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Szacowanie wartości współczynnika ekstrakcji chlorków z betonu

Estimation of the chloride extraction coefficient of concrete

W pracy szacowano wartość współczynnika ekstrakcji chlorków z be-
tonu na podstawie zmian stężenia jonów chlorkowych w betonie. Prze-
prowadzono badania ekstrakcji jonów chlorkowych z betonu zwykłego 
wykonanego z zastosowaniem cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R. 
Wyznaczono wartości stężenia jonów chlorkowych w betonie poddanym 
procesowi ekstrakcji chlorków w dwóch różnych czasach. Na podstawie 
zmiany w czasie rozkładu stężenia jonów chlorkowych na grubości otu-
liny betonowej oszacowano wartość współczynnika ekstrakcji jonów 
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chlorkowych. Uzyskane wartości współczynnika ekstrakcji wykorzystano 
w celu określenia skutecznego czasu trwania ekstrakcji, pozwalającego 
na całkowite usunięcie jonów chlorkowych będących główną przyczyną 
korozji stali zbrojeniowej, ze struktury betonu.
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