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ECDA – proces bezpoœredniej oceny
zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

Wprowadzenie

Pomimo stosowania coraz to lepszych ma-
teria³ów i technologii do wytwarzania pow³ok
ochronnych oraz eksploatacji systemów
ochrony katodowej, w statystykach uszko-
dzenia korozyjne ruroci¹gów stalowych
ci¹gle znajduj¹ siê w czo³ówce przyczyn ich
awarii, konkuruj¹c jedynie z uszkodzeniami
powsta³ymi wskutek mechanicznych uszko-
dzeñ rur przez dzia³alnoœæ obcych przedsiê-
biorstw (stron trzecich). Zwraca siê uwagê ta-
k¿e na to, ¿e iloœæ i czêstotliwoœæ uszkodzeñ
korozyjnych utrzymuje siê w ostatnich latach
na zbli¿onym poziomie. Czynniki zewnêtrz-
ne, a nie b³êdy konstrukcyjne czy eksploata-
cyjne, zosta³y uznane za podstawow¹ przy-
czynê wypadków zarówno dla ruroci¹gów
gazowych jak i ropy naftowej. Jak siê uwa¿a,
pozosta³e przypadki maj¹ zwi¹zek z czynno-
œciami i œrodkami bezpieczeñstwa podjêtymi,
lub nie, przez operatora [1]. Nie zwraca siê
uwagi na brak wiedzy i niezbêdnego wy-
kszta³cenia s³u¿b eksploatuj¹cych systemy
ochrony katodowej, podstawowej techniki
kontroluj¹cej procesy korozyjne podczas eks-
ploatacji ruroci¹gów.

W ostatnim raporcie EGIG (European Gas
Pipeline Incident Data Group) ocenia siê iloœæ
uszkodzeñ gazoci¹gów w ci¹gu ostatnich
5 lat na mniej ni¿ 0,2 na 1000 km rocznie [2].
W podobny sposób szacuje tak¿e czêstotli-
woœæ uszkodzeñ ruroci¹gów naftowych miê-
dzynarodowa organizacja zajmuj¹ca siê
ochron¹ œrodowiska CONCAWE (CONse-
rvation of Clean Air and Water in Europe –

The Oil Companies’ European Organisation
for Environment, Health and Safety) [3].

Analiza przeprowadzona przez w³osk¹ fir-
mê Praoil, nale¿¹c¹ do grupy ENI, w ramach
wdro¿onego u siebie programu oceny ryzyka
(Risk Assessment Pipelines – RAP) wyka-
za³a, ¿e pos³uguj¹c siê modelami matema-
tycznymi mo¿na z du¿ym prawdopodobie-
ñstwem potwierdziæ typowe uszkodzenia
ruroci¹gów w powi¹zaniu z okreœlonymi
czynnikami (warunkami brzegowymi) [4].
Szacowany udzia³ podstawowych przyczyn
uszkodzeñ ruroci¹gów przedstawiony jest
w tablicy 1.

Podobne dane, wskazuj¹ce na wysoki
udzia³ uszkodzeñ korozyjnych, publikowane
s¹ w Stanach Zjednoczonych, gdzie eksplo-
atowanych jest oko³o 65% wszystkich ruro-
ci¹gów, a ich sieæ jest w przybli¿eniu piêcio-
krotnie wiêksza ni¿ w Europie. Dane
gromadzone i analizowane s¹ przez specjalne
biuro (Office of Pipeline Safety – OPS)
w amerykañskim ministerstwie transportu
(Department of Transportation – DOT). Wy-
brane dane za rok 2003 [5] przedstawiono
w tablicy 2. Wystêpuj¹ce ró¿nice w stosunku
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Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez
NACE International nadzoru eksploatacyjnego zwi¹zanego z ocen¹ ze-
wnêtrznej korozji ruroci¹gów (external corrosion direct assessment –
ECDA), zawarte w normie NACE RP0502-2002. Norma s³u¿y jako prze-
wodnik dla operatorów do elastycznego dostosowania wymagañ technicz-
nych zwi¹zanych z bezpieczeñstwem eksploatacji ruroci¹gów do specyficz-
nych sytuacji na poszczególnych obiektach. ECDA traktowany jest jako
ci¹gle rozwijajacy siê i doskonalony proces, który powinien identyfikowaæ
uszkodzenia korozyjne, które ju¿ wyst¹pi³y, aktualnie rozwijaj¹ce siê i te,
które mog¹ nast¹piæ w przysz³oœci. Jego zadaniem jest podniesienie bezpie-
czeñstwa eksploatacji ruroci¹gów, a podstawowym przeznaczeniem – prze-
ciwdzia³anie wyst¹pieniu uszkodzeñ korozyjnych w przysz³oœci.

Process of direct assessment of pipeline external corrosion
Basic aspects of operational supervision connected with direct assessment of pipe-

line external corrosion – ECDA, introduced by the NACE International in 2002 and
incorporated in the NACE standard RP0502-2002 have been described. The standard
is used by operators as a flexible guide on technical requirements for pipelines safety
in specific situations. ECDA is regarded as a continuously developing and improving
process which identifies corrosion damages already present, those developing and
those which can occur in the future. Its aim is to improve operational safety of pipe-
lines and its main intention is to prevent corrosion damages in the future.

Tablica 1. G³ówne przyczyny uszkodzeñ ruroci¹gów [3, 4]

Przyczyna

uszkodzeñ

Udzia³

(wg Concawe)
Niebezpieczne warunki brzegowe

Zgodnoœæ

kwalifikacji

Dzia³alnoœæ stron

trzecich
33%

tereny miejskie, ma³a œrednica ruroci¹gów,

skrzy¿owania kolejowe i drogowe
74%

Korozja 30%

grunty o ni¿szej przepuszczalnoœci,

skrzy¿owania z kana³ami œciekowymi

i drogami

93%

Uszkodzenia

mechaniczne
25% du¿e œrednice rur i wysokie ciœnienia robocze 68%

Tablica 2. Uszkodzenia ruroci¹gów w USA w roku 2003 [5]

Rodzaj Iloœæ Udzia³ procentowy

Ruroci¹gi z niebezpiecznymi cieczami

Korozja zewnêtrzna 18 14,51

Korozja wewnêtrzna 13 10,48

Dzia³alnoœæ stron trzecich 14 11,29

Ruroci¹gi magistralne

Korozja zewnêtrzna 11 11,45

Korozja wewnêtrzna 13 13,54

Dzia³alnoœæ stron trzecich 15 15,62

Ruroci¹gi rozdzielcze

Korozja 1 0,69

Uszkodzenia mechaniczne 94 65,73



do danych europejskich wynikaj¹ z innego
sposobu oceny, ale udzia³ wzajemny najwa-
¿niejszych czynników odpowiedzialnych za
usz- kodzenia ruroci¹gów jest taki sam. Ró¿-
nica dla sieci rozdzielczych zwi¹zana jest
z odmiennym materia³em rur – tworzywami
sztucznymi.

Obszerne informacje w jêzyku polskim do-
tycz¹ce uszkodzeñ ruroci¹gów udostêpnione
zosta³y przez Instytut Energii Atomowej [6].

1. Korozja jako przyczyna uszkodzeñ
ruroci¹gów

Wspó³czesne ruroci¹gi zabezpiecza siê
przed korozj¹ za pomoc¹ odpowiednio dobra-
nych pow³ok ochronnych, dobrze przyle-
gaj¹cej do stalowego pod³o¿a grubej warstwy
dielektrycznej, oraz ochrony katodowej, któ-
rej zdaniem jest uniemo¿liwienie przebiegu
procesów korozyjnych w miejscach uszko-
dzeñ pow³oki ochronnej. Obecnie podczas
budowy linii przesy³owej starannie dobiera
siê materia³y i kontroluje wykonawstwo za-
bezpieczeñ przeciwkorozyjnych. Podczas
eksploatacji kontrolê zjawisk korozyjnych za-
chodz¹cych na powierzchni czêœci liniowej
ruroci¹gu w ca³oœci przejmuje system ochro-
ny katodowej. To za pomoc¹ tego systemu
gromadzone s¹ obecnie informacje o aktual-
nej kondycji ochrony przeciwkorozyjnej,
a tym samym i samego ruroci¹gu.

Jeœli z jakichkolwiek przyczyn dochodzi
lokalnie do powstania uszkodzenia stalowej
œcianki wskutek korozji od strony zewnêtrz-
nej, proces ten zazwyczaj nie jest obserwo-
wany przez s³u¿by operatora, poniewa¿ prze-
biega na bardzo ma³ej powierzchni i w
miejscu niewidocznym pod ziemi¹, z natury
rzeczy – zawsze w miejscu uszkodzenia zew-
nêtrznej pow³oki ochronnej. Przyczyn takiej
sytuacji mo¿e byæ kilka – zazwyczaj s¹ to
anomalie zwi¹zane z w³aœciwoœciami elek-
trycznymi œrodowiska i ekranowaniem pr¹du
ochrony katodowej przez ró¿nego rodzaju
obiekty w ziemi. Pojawiaj¹ siê tak¿e nowe
zagro¿enia, np. korozja spowodowana przez
indukowane pr¹dy z linii elektroenergetycz-
nych wysokiego napiêcia.

Najwiêksz¹ awaryjnoœæ wykazuj¹ ruroci¹gi
eksploatowane w ziemi przez szereg lat. Pro-
cesy starzenia pow³ok, wynikaj¹ce z niedo-
skona³oœci stosowanych wczeœniej mate-
ria³ów, a tak¿e nie najwy¿szej jakoœci
wykonawstwo prac podczas budowy ruro-
ci¹gów spowodowa³o, ¿e systemy ochrony
katodowej na takich obiektach pracuj¹
w trudnych warunkach – przy stosunkowo
du¿ych gêstoœciach pr¹du. Wszelkie anoma-
lie z biegiem czasu ujawniaj¹ siê dopiero
w postaci uszkodzeñ, poniewa¿ ich iloœæ i po-
wierzchnia s¹ stosunkowo du¿e, a wœród nich
pojedynczych, najgroŸniejszych przypadków
zazwyczaj nie mo¿na wyselekcjonowaæ.

Wspó³czesne metody pomiarów z po-
wierzchni ziemi pozwalaj¹ na okreœlenie
miejsc, gdzie znalaz³y siê pod ziemi¹ uszko-
dzenia w izolacji powsta³e z braku odpowied-
niego dozoru technicznego czy niedostatków
materia³owych w latach ubieg³ych. Stwarza
to szansê na stosunkowo proste usprawnienie
systemu ochrony przeciwkorozyjnej ruro-
ci¹gów poprzez lokalne naprawy pow³oki

ochronnej i odpowiedni¹ regulacjê systemu
ochrony katodowej.

Metody detekcji defektów izolacji, a wiêc
potencjalnych miejsc uszkodzeñ œcianki ruro-
ci¹gu, s¹ obecnie w powszechnym u¿yciu
i mog¹ zapobiec awarii, jeœli w nastêpstwie
badañ podjêty zostanie kompleksowy progra-
mu konserwacji pow³oki ochronnej lub pod-
jêta decyzja o rehabilitacji okreœlonego
odcinka ruroci¹gu. Zagadnienie to jest cha-
rakterystyczne dla du¿ych i starych sieci.

Istniej¹ce zagro¿enia korozj¹ znane s¹ ope-
ratorom ruroci¹gów. S¹ one badane i analizo-
wane. Opracowano w ci¹gu ostatnich lat sze-
reg nowych technik pomiarowych umo¿li-
wiaj¹cych precyzyjn¹ lokalizacjê uszkodzeñ
izolacji ruroci¹gów oraz ocenê skutecznoœci
ochrony katodowej w defektach pow³oki
ochronnej. Jednak bezpoœrednia ocena uszko-
dzeñ korozyjnych – poprzez odkopanie i po-
miar ubytków w œciance – dokonywana jest
sporadycznie, czêsto dopiero w miejscach
wystêpowania awarii korozyjnych. Badanie
stanu technicznego ruroci¹gów poprzez bez-
poœrednie pomiary na odkopanych fragmen-
tach œcianek stalowych dokonywane jest
z poczucia potrzeby technicznej, a nie wymo-
gu zasad czy procedur reguluj¹cych sposób
eksploatacji obiektów podziemnych.

2. Norma NACE RP0502-2002

Niemal jednoczeœnie z wprowadzonymi
przepisami kontroli kwalifikacji operatorów
ruroci¹gów w Stanach Zjednoczonych (DOT
Operator Qualification Rule for Pipelines) [7]
i obowi¹zkowym szkoleniem równie¿ z za-
kresu metod ochrony ruroci¹gów przed koro-
zj¹, opracowano w ostatnich dwóch latach
procedury postêpowania umo¿liwiaj¹ce bez-
poœredni¹ ocenê uszkodzeñ korozyjnych na
ruroci¹gach i podniesienie bezpieczeñstwa
ich eksploatacji. Dzia³ania te s¹ wynikiem
wprowadzonych przepisów podwy¿szaj¹cych
poziom bezpieczeñstwa eksploatacji ruro-
ci¹gów w USA (Pipeline Safety Improvement
Act of 2002 [8]).

Bezpoœrednia ocena korozji ruroci¹gu od
strony zewnêtrznej (External Corrosion
Direct Assessment – ECDA) stanowi w tym
zakresie now¹ koncepcjê, której podstaw¹
jest ci¹g³y strukturalny proces oceny
i zarz¹dzania oddzia³ywaniem korozji od
strony ziemi na integralnoœæ ruroci¹gu pod-
ziemnego. Metoda ta przeznaczona jest do
wykorzystywania przez operatorów ruro-
ci¹gów niezale¿nie od oceny korozji od stro-
ny wewnêtrznej (Internal Corrosion Direct
Assessment – ICDA), tradycyjnych ju¿ nie-
niszcz¹cych badañ od wewn¹trz ruroci¹gów
(In Line Inspection – ILI) czy prób ciœnienio-
wych.

Kluczowym elementem metody ECDA jest
po³¹czenie poœrednich badañ i kontroli ruro-
ci¹gu dokonywanych z powierzchni ziemi
z fizyczn¹ charakterystyk¹ obiektu i histori¹
eksploatacji ruroci¹gu. W nastêpstwie tego
nastêpuje badanie fizyczne (bezpoœrednie) ru-
roci¹gu w miejscach zidentyfikowanych po-
przez badania poœrednie jako potencjalnie na-
ra¿one na uszkodzenie. Analizowane razem
dane umo¿liwiaj¹ stworzenie wiarygodnej
oceny integralnoœci ruroci¹gu i upowa¿niaj¹

do zmniejszenia poziomu ryzyka wywo³ane-
go zagro¿eniem stwarzanym przez korozj¹
ziemn¹. Typowe pomiary poœrednie nie okre-
œlaj¹ wprost ubytków œcianki ruroci¹gu, a za-
zwyczaj s³u¿¹ do zweryfikowania dzia³ania
systemów ochrony przeciwkorozyjnej (tj.
pow³ok ochronnych i ochrony katodowej).
St¹d te¿ bezpoœrednie badania, ale przepro-
wadzone w sposób zaplanowany i w precy-
zyjnie okreœlonych miejscach, maj¹ bardzo
wa¿ne znaczenie w zarz¹dzaniu ryzykiem
eksploatacji ruroci¹gów.

Opracowana przez komitet TG041 NACE
International [9] norma RP0502-2002 [10]
pomyœlana zosta³a jako poradnik dla operato-
rów w stosowaniu techniki ustalania zagro¿e-
nia korozyjnego stalowych œcianek ruroci¹gu
w sposób bezpoœredni. Podaje ona jak¹ struk-
turê powinien posiadaæ proces ECDA i jak go
zastosowaæ. Nie odnosi siê natomiast do
zwi¹zanego z nim systemu zarz¹dzania baza-
mi danych, niezbêdnego do prawid³owej
obs³ugi ECDA. St¹d te¿ norma jest jedynie
przewodnikiem, wed³ug którego nale¿y do-
konywaæ adaptacji metody indywidualnie do
ka¿dego systemu ruroci¹gów. Wobec trudno-
œci stosowania metod pomiarowych od strony
wewnêtrznej na starych gazoci¹gach, nie-
przystosowanych konstrukcyjnie do tego typu
badañ, prawnie zaakceptowana metodologia
oceny ryzyka korozji od strony zewnêtrznej,
podana w tej normie, ma szansê na szerokie
wdro¿enie w dzia³alnoœci technicznej.

Norma obejmuje czteroetapowy proces, na
który sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce dzia³ania:

– ocena wstêpna, w której wykorzystywane s¹
wszystkie informacje zgromadzone podczas
dotychczasowej eksploatacji ruroci¹gu oraz
mo¿liwie pe³na dokumentacja z okresu jego
budowy (charakterystyka fizyczna), celem
ustalenia potencjalnych miejsc wystêpowa-
nia korozji od strony zewnêtrznej ruroci¹gu
oraz wyró¿nienie obszarów zastosowania
metody ECDA,

– badania poœrednie, które obejmuj¹ pomiary
na powierzchni ziemi, celem lokalizacji
uszkodzeñ pow³oki izolacyjnej oraz sku-
tecznoœci dzia³ania systemów ochrony kato-
dowej (pól potencja³owych i elektrycznych
na powierzchni ziemi), maj¹cych wp³yw na
stopieñ zewnêtrznej korozji œcianki ruro-
ci¹gu,

– badania bezpoœrednie, których zadaniem
jest bezpoœrednie zbadanie powierzchni ru-
roci¹gu w odkrywkach, celem okreœlenia
istnienia, rozleg³oœci i intensywnoœci koro-
zji zewnêtrznej,

– ocena koñcowa, której celem jest analiza
danych pomiarowych z badañ poœrednich
i bezpoœrednich wykonywanych na ruro-
ci¹gu oraz okreœlenie stopnia integralnoœci
ruroci¹gu, ustalenie priorytetów i harmono-
gramu napraw oraz interwa³ów czasowych
kolejnych inspekcji i badañ.

Ostatni element jest procesem, w którym
dane pochodz¹ce z poprzednich trzech eta-
pów s¹ ³¹czone, porównywane i poddawane
walidacji. Stanowi¹ one ponownie dane wejœ-
ciowe do etapu pierwszego ECDA podczas
kolejnej analizy danych dla okreœlonego od-
cinka ruroci¹gu i innych podobnych lokaliza-
cji terenowych. ECDA jest wiêc z³o¿onym
procesem interdyscyplinarnym, wymagaj¹-
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cym wspó³pracy szeregu specjalistów z ró¿-
nych dziedzin nauki i techniki – od groma-
dzenia i integracji danych po wieloaspektow¹
analizê in¿yniersk¹.

Jeœli proces bezpoœredniej oceny zewnêtrz-
nej korozji dla danego ruroci¹gu prowadzony
jest wg normy po raz pierwszy, w szczegól-
noœci gdy nie posiada on dobrze udokumento-
wanej historii eksploatacji oraz gdy nie by³y
wykonywane na nim badania poœrednie oce-
ny jakoœci pow³oki ochronnej czy skuteczno-
œci ochrony katodowej, to konieczne jest za-
stosowanie ostrzejszych wymagañ i odpowie-
dniego dodatkowego programu badañ. Doty-
czy to tak¿e pog³êbienia wiedzy oraz zrozu-
mienia zwi¹zku pomiêdzy korozj¹ zewnêtrz-
nej œcianki ruroci¹gu a jego integralnoœci¹.

Norma wykorzystuje do pokazania prze-
biegu procesu ECDA blokowe schematy
przep³ywu informacji, tak wiêc opracowanie
na tej podstawie odpowiednich procedur dla
s³u¿b eksploatacyjnych ruroci¹gów nie po-
winno stanowiæ ¿adnego problemu. Zamiesz-
czony zosta³ tak¿e bardzo bogaty s³ownik ter-
minów z dziedziny korozji i ochrony
przeciwkorozyjnej ruroci¹gów podziemnych.

Warto w tym miejscu wyjaœniæ termin
„integralnoœæ ruroci¹gu”, który pojawia siê
w niniejszym opracowaniu celowo, a bêd¹cy
wprost t³umaczeniem s³owa angielskiego
„integrity” lub „structural integrity”. Jego
polskie znaczenie „niepodzielnoœæ” oznacza
tutaj „utrzymanie w ustalonych granicach”,
a wiêc trwanie w stanie niezmiennym czyli
niedopuszczanie do zachodzenia jakichkol-
wiek zmian. Odnosi siê to w przypadku za-
gadnieñ zwi¹zanych z korozj¹ do wymiarów
geometrycznych rur lub œcianek ruroci¹gu.
Tak rozumiane pojêcie „stopieñ integralnoœci
ruroci¹gu” znacznie lepiej oddaje cel prowa-
dzonych prac w ramach ECDA ni¿ takie pojê-
cia jak „stopieñ zniszczenia ruroci¹gu” czy
„wielkoœæ ubytków œcianki ruroci¹gu” –
a sens jest ten sam.

3. Ocena wstêpna

Przedmiotem prac wstêpnych (Pre-As-
sessment Step) jest ustalenie czy technika
ECDA mo¿e mieæ zastosowanie (jest wyko-
nywalna) dla okreœlonego ruroci¹gu oraz wy-
typowanie poœrednich technik badawczych
i zidentyfikowanie obszarów zastosowania
ECDA. Krok ten wymaga zgromadzenia wy-
starczaj¹cej iloœci danych, ich scalenia i ana-
lizy. Prace wstêpne musz¹ zostaæ wykonane
zgodnie z obszernym i drobiazgowym trybem
postêpowania. Obejmuje on nastêpuj¹ce
dzia³ania:

3.1. Gromadzenie danych

W zale¿noœci od historii eksploatacji i ak-
tualnej kondycji ruroci¹gu zakres niezbêdnej
bazy danych ustala operator ruroci¹gu i okre-
œla wartoœci krytyczne dla powodzenia proce-
su ECDA. Dla danego odcinka ruroci¹gu
w szczególnoœci musz¹ zostaæ okreœlone te
z nich, które maj¹ wp³yw na pomiary poœred-
nie i definicjê obszarów ECDA.

Jako minimum operator ruroci¹gu powi-
nien uwzglêdniæ dane zwi¹zane z ruro-
ci¹giem i jego konstrukcj¹, w³aœciwoœciami
œrodowiska (otaczaj¹cego gruntu), ochron¹

przeciwkorozyjn¹ i danymi eksploatacyjny-
mi.

W normie w obszernej tabeli zaprezento-
wano szereg parametrów w powi¹zaniu z ich
wp³ywem na zagro¿enie korozyjne zewnêtrz-
nych œcian ruroci¹gu i na metody jego bada-
nia. Dane gromadzone w omawianej fazie
ECDA s¹ analogiczne jak do oceny ryzyka
eksploatacji ruroci¹gów, techniki stosowanej
coraz czêœciej, równie¿ w Polsce. Brak mo¿li-
woœci ich zgromadzenia wyklucza mo¿liwoœæ
rozpoczêcia procesu ECDA dla okreœlonego
odcinka ruroci¹gu.

3.2. Ocena realizowalnoœci procesu ECDA

Zgromadzone dane powinny byæ poddane
odpowiedniej analizie w celu wykluczenia
miejsc (odcinków), w których skuteczne za-
stosowanie procesu ECDA mo¿e byæ utrud-
nione. Nale¿¹ do nich odcinki:

– na których pow³oki mog¹ powodowaæ ekra-
nowanie elektryczne,

– w ska³ach lub z zasypk¹ skaln¹,

– pod utwardzon¹ nawierzchni¹, zmarzlin¹
lub ¿elbetem,

– zlokalizowane z s¹siednimi podziemnymi
konstrukcjami metalowymi,

– na których wykonanie pomiarów z po-
wierzchni ziemi jest niemo¿liwe w rozs¹-
dnych ramach czasowych,

– niedostêpne.

Jeœli operator ruroci¹gu dysponuje spe-
cjalnymi technikami pomiarowymi, które po-
zwalaj¹ na rzeteln¹ ocenê integralnoœci ruro-
ci¹gu w powy¿szych miejscach, to mog¹ byæ
one w³¹czone do procesu ECDA – w pozo-
sta³ych przypadkach proces ten nie mo¿e byæ
dla tych odcinków kontynuowany.

3.3. Wybór poœrednich technik badawczych

We wszystkich lokalizacjach i rejonach,
gdzie ma byæ stosowany proces ECDA, ope-
rator ruroci¹gu powinien wytypowaæ co naj-
mniej dwie techniki pomiarów poœrednich,
których zadaniem bêdzie ocena aktywnoœci
korozyjnej w stosunku do ruroci¹gu i/lub oce-
na obecnoœci i wielkoœci uszkodzeñ pow³oki
ochronnej. Nale¿y dobieraæ techniki komple-
mentarnie, tzn. niedoskona³oœci jednej z nich
powinny byæ kompensowane przez zalety
drugiej.

Zamiast badañ poœrednich operator mo¿e
zast¹piæ je badaniami bezpoœrednimi w „naj-
gorszych” miejscach, co nie zwalnia od wy-
konania w procesie ECDA fazy wstêpnej
i wniosków koñcowych.

Dopuszczone w normie badania poœrednie
i zakres ich zastosowania ujêty zosta³ w od-
powiedniej tabeli, w której wymieniono jako
przyk³ady: pomiary wzd³u¿ ruroci¹gu (Close
Interval Survey – CIS), pomiary spadków na-
piêæ na powierzchni ziemi wywo³anych
przep³ywem pr¹dów (Current Voltage Gra-
dient Surveys – ACVG and DCVG), pomiary
metod¹ Pearsona, pomiary elektromagnetycz-
ne oraz pomiary t³umienia pr¹du (AC Current
Attenuation Surveys).

Inne techniki mog¹ i powinny byæ stosowa-
ne zgodnie z potrzebami w zale¿noœci od sy-
tuacji terenowej, a tak¿e w wyniku nowych
opracowañ i postêpu technicznego oceny
stopnia ochrony przeciwkorozyjnej za po-
moc¹ ochrony katodowej czy zagro¿eñ

wywo³anych przez oddzia³ywania pr¹du
przemiennego.

Operator nie jest zobowi¹zany stosowaæ
tych samych technik wzd³u¿ ca³ego odcinka
ruroci¹gu, a odwrotnie, powinien dopasowy-
waæ stosowane techniki do sytuacji lokalnej.
Rodzaj i iloœæ stosowanych metod le¿y w ge-
stii operatora ruroci¹gu.

3.4. Identyfikacja obszarów stosowania

ECDA

Kryteria identyfikacji obszarów ECDA
okreœla operator ruroci¹gu po przeprowadze-
niu analizy danych zgromadzonych w fazie
wstêpnej procesu. Obszar zastosowania
ECDA stanowi fragment odcinka ruroci¹gu,
który ma te same w³aœciwoœci fizyczne, histo-
riê przebiegu procesów korozyjnych, oczeki-
wane warunki korozyjne w przysz³oœci, i na
których stosowane s¹ te same metody poœred-
nie oceny zagro¿enia korozyjnego.

Ca³y rozpatrywany odcinek ruroci¹gu po-
winien byæ podzielony na tak zdefiniowane
rejony. Obszary te mog¹ byæ zmodyfikowane
w toku przebiegu procesu ECDA po wykona-
niu pomiarów poœrednich i bezpoœrednich za-
gro¿enia korozyjnego ruroci¹gu.

W normie podany zosta³ przyk³ad prak-
tyczny podzia³u ruroci¹gu na obszary ECDA.

4. Badania poœrednie

Badania poœrednie (Indirect Inspection
Step) stanowi¹ drugi g³ówny etap procesu
ECDA. Przedmiotem badañ poœrednich jest
identyfikacja i okreœlenie intensywnoœci
uszkodzeñ pow³oki ochronnej, innych ano-
malii oraz obszarów, w których istnieje za-
gro¿enie korozyjne lub mo¿e ono wyst¹piæ w
przysz³oœci. Wymagane jest zastosowanie co
najmniej dwóch metod pomiarowych wyko-
nywanych z powierzchni ziemi. Przed wyko-
naniem pomiarów powinny byæ okreœlone
i oznaczone poszczególne obszary ECDA
w pierwszej fazie procesu.

Wszystkie badania powinny byæ prowa-
dzone na wyznaczonych odcinkach ruro-
ci¹gów i nastêpnie analizowane zgodnie
z ogólnie zaakceptowan¹ praktyk¹ tech-
niczn¹.

Jeœli badania prowadzone s¹ pierwszy raz,
niezbêdne jest ich sprawdzenie i weryfikacja
celem walidacji wyników pomiarowych. Po-
miary powinny byæ prowadzone w odstêpach
pozwalaj¹cych na szczegó³ow¹ ocenê tak,
aby umo¿liwiæ lokalizacjê oczekiwanych za-
gro¿eñ na danym odcinku ruroci¹gu. Z prak-
tycznego punktu widzenia pomiary powinny
byæ prowadzone równoczeœnie za pomoc¹
ró¿nych technik, poniewa¿ zmiany sezonowe
lub wywo³ane ró¿nymi warunkami eksploata-
cji ruroci¹gu uniemo¿liwiaj¹ póŸniejsze po-
równywanie wyników pomiarów.

Miejsca badañ w terenie powinny byæ jed-
noznacznie zlokalizowane geograficznie, np.
za pomoc¹ systemu GPS, i dokumentowane
do celów porównawczych i do ustalenia po-
zycji ewentualnych odkrywek. Do tego celu
mo¿e byæ wykorzystywane komercjalne
oprogramowanie typu GIS (Geographic In-
formation System).

Po wykonaniu pomiarów wyniki powinny
byæ wyrównane i porównane w stosunku do
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po³o¿enia ruroci¹gu wg kryteriów ustalonych
przez operatora ruroci¹gu.

W przypadku ruroci¹gów z pow³ok¹
ochronn¹ kryteria identyfikuj¹ce powinny po-
zwalaæ na lokalizacjê defektu w pow³oce nie-
zale¿nie od zagro¿enia korozyjnego w tym
uszkodzeniu, zaœ w przypadku ruroci¹gów
go³ych lub z pow³ok¹ z³ej jakoœci, kryteria te
powinny umo¿liwiæ identyfikacjê na nich
stref anodowych.

Po ustaleniu i zweryfikowaniu miejsc wy-
konanych badañ w stosunku do lokalizacji ru-
roci¹gu, operator definiuje i stosuje kryteria
umo¿liwiaj¹ce ocenê zagro¿enia korozyjnego
w ka¿dej z tych lokalizacji. W normie „klasy-
fikacja” jest traktowana jako proces estymacji
prawdopodobieñstwa zagro¿enia korozyjne-
go w ka¿dym wskazanym miejscu w typo-
wych warunkach œredniorocznych. Mo¿e byæ
ona np. trzystopniowa. Klasyfikacja przypi-
sywana jest dla ka¿dego miejsca i indywidu-
alnego obszaru ECDA. Przyk³ady takiej kla-
syfikacji w zale¿noœci od rodzaju zasto-
sowanej metody pomiarowej zamieszczone
s¹ w normie w formie tabelarycznej.

Po zidentyfikowaniu lokalizacji i klasyfi-
kacji wyników operator ruroci¹gu powinien
porównaæ ze sob¹ wyniki uzyskane ró¿nymi
technikami. Jeœli wystêpuj¹ znacz¹ce ró¿nice
w lokalizacji miejsc o istotnym zagro¿eniu
korozyjnym, nale¿y wykonaæ dodatkowe po-
miary poœrednie lub wstêpne pomiary bezpo-
œrednie. Wszelkie rozbie¿noœci musz¹ byæ
wyjaœnione.

Po ostatecznym zweryfikowaniu wyników
operator ruroci¹gu porównuje uzyskane re-
zultaty badañ z danymi zgromadzonymi
w pierwszej fazie procesu ECDA.

Jeœli wyniki nie s¹ zgodne, nale¿y ponow-
nie okreœliæ stosowalnoœæ dla danego odcinka
procesu ECDA lub ponownie zdefiniowaæ
obszary ECDA.

5. Badania bezpoœrednie

Celem badañ bezpoœrednich (Direct Exa-
mination Step) jest okreœlenie, która z lokali-
zacji ustalonych w badaniach poœrednich jest
najgroŸniejsza, oraz zebranie danych do oce-
ny zagro¿enia korozyjnego. Wykonanie tego
etapu wymaga dokonania odkrywki (ods³o-
niêcia powierzchni rury) co umo¿liwia prze-
prowadzenie badañ na ruroci¹gu i w œrodowi-
sku w najbli¿szym jego otoczeniu.

Wymagane jest wykonanie co najmniej
jednego wykopu niezale¿nie od wyników po-
przednich etapów procesu ECDA. Norma po-
daje wskazówki okreœlaj¹ce lokalizacjê i mi-
nimaln¹ iloœæ odkrywek oraz rodzaj badañ
bezpoœrednich.

Jeœli podczas odkrywek ujawnione zostan¹
innego rodzaju uszkodzenia ni¿ wynikaj¹ce
z korozji ziemnej, takie jak uszkodzenia me-
chaniczne czy pêkania naprê¿eniowe, ko-
nieczne jest zastosowanie odpowiednich do
charakteru zjawisk metod oceny, które zawar-
te s¹ w innych normach.

Proces badañ bezpoœrednich obejmuje na-
stêpuj¹ce czynnoœci:

5.1. Ustalenie gradacji wa¿noœci informacji

pozyskanych z badañ poœrednich

Po przeprowadzeniu badañ poœrednich
operator ruroci¹gu ustala kryteria wyboru
miejsc do badañ bezpoœrednich (odkrywek).
Jest to proces oceny potrzeby badañ bezpo-
œrednich dla ka¿dej lokalizacji na bazie praw-
dopodobieñstwa aktualnie istniej¹cego za-
gro¿enia korozyjnego oraz rozleg³oœci
i skutków wczeœniejszej korozji. Oczywiœcie
kryteria te mog¹ byæ ró¿ne dla poszczegól-
nych regionów ECDA, bêd¹cych funkcj¹ sta-
nu technicznego ruroci¹gu, wieku, historii
systemu ochrony przeciwkorozyjnej itp.

Jako minimum ustalono w normie kryteria
kwalifikacji:
– do natychmiastowego podjêcia badañ bez-

poœrednich (odkrywek),
– do zaplanowania odpowiednich badañ bez-

poœrednich na ruroci¹gu,
– do zastosowania monitorowania czynników

umo¿liwiaj¹cych ocenê stopnia zagro¿enia
korozyjnego.
W ustalaniu kryteriów operator powinien

wzi¹æ pod uwagê wszystkie czynniki wynika-
j¹ce z poprzednich etapów procesu ECDA.

5.2. Odkrywki i gromadzenie danych
w miejscach, gdzie zagro¿enie korozyjne
jest najbardziej prawdopodobne

Miejsca odkrywek, wykonywanych we-
d³ug ww. kryteriów, powinny byæ okreœlone
zgodnie z danymi z badañ poœrednich celem
ich jednoznacznej weryfikacji. Operator ruro-
ci¹gu przed dokonaniem odkrywki powinien
zdefiniowaæ minimalne wymagania do-
tycz¹ce gromadzonych informacji i sposobu
ich przygotowania.

Do typowych czynnoœci norma zalicza:
– pomiar potencja³u ruroci¹gu,
– pomiar rezystywnoœci gruntu,
– pobranie próbki gruntu,
– pobranie próbki wody,
– pomiar pH na powierzchni,
– wykonanie dokumentacji fotograficznej,
– dane dotycz¹ce innych analiz, takich jak ko-

rozja wywo³ana mikroorganizmami, pêka-
nie korozyjne itp.

5.3. Pomiary uszkodzeñ w pow³okach
i ubytków korozyjnych

Operator powinien okreœliæ oczekiwany
stan pow³oki i œcianki ruroci¹gu oraz ustaliæ
swoje wymagania dotycz¹ce pomiarów i ro-
dzaju zgromadzonych danych dla ka¿dej od-
krywki. Dla miejsc, w których wystêpuj¹
ubytki korozyjne, wymagane jest obliczenie
pozosta³ej wytrzyma³oœci ruroci¹gu. Jako ty-
powe dzia³ania umo¿liwiaj¹ce oszacowanie
stanu pow³oki i œcianki ruroci¹gu norma prze-
widuje nastêpuj¹ce czynnoœci:
– identyfikacjê typu pow³oki,
– ocenê stanu pow³oki,
– pomiar gruboœci pow³oki,
– ocenê adhezji pow³oki,
– odwzorowanie degradacji pow³oki (pêche-

rze, odspojenia itp.),
– pobranie próbek produktów korozji,
– identyfikacjê ubytków korozyjnych,
– dokumentacjê fotograficzn¹.

Przed identyfikacj¹ i odwzorowaniem
ubytków korozyjnych nale¿y usun¹æ pow³okê
i wyczyœciæ powierzchniê rury. Powinny byæ
zmierzone i zdokumentowane wszystkie wa-
¿niejsze ubytki korozyjne œcianki ruroci¹gu.

W czasie tych badañ mog¹ byæ wykonane
inne czynnoœci nie zwi¹zane bezpoœrednio z
ECDA, np. pomiar gruboœci œcianki metod¹
ultradŸwiêkow¹ celem ustalenia wielkoœci
ubytków od strony wewnêtrznej ruroci¹gu.

5.4. Wyznaczenie pozosta³ej wytrzyma³oœci

ruroci¹gu

W miejscach znalezionych ubytków koro-
zyjnych operator powinien okreœliæ i obliczyæ
pozosta³¹ wytrzyma³oœæ ruroci¹gu. Metody
obliczeñ podane s¹ w cytowanych normach.

Jeœli obliczona wartoœæ jest mniejsza od ak-
ceptowanej dla danego odcinka ruroci¹gu,
niezbêdna jest naprawa lub wymiana rury.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e proces ECDA pomaga
w znalezieniu reprezentatywnych lecz nie
wszystkich ubytków korozyjnych na ruro-
ci¹gu, dlatego nale¿y oczekiwaæ podobnych
uszkodzeñ w ca³ym tym obszarze ECDA.

5.5. Analiza g³ównych przyczyn

Wszystkie wa¿niejsze zagro¿enia korozyj-
ne powinny byæ zidentyfikowane. Mog¹ to
byæ nieodpowiednie natê¿enie pr¹du ochrony
katodowej, niezidentyfikowane interferencje
lub inne sytuacje. Jeœli g³ówn¹ przyczyn¹ s¹
zjawiska, dla których ECDA nie jest odpo-
wiedni¹ metod¹, np. gdy wystêpuje ekrano-
wanie przez odspojon¹ pow³okê lub korozja
mikrobiologiczna, konieczne jest zastosowa-
nie alternatywnych metod oceny integralno-
œci ruroci¹gu.

5.6. Przeciwdzia³anie

Operator ruroci¹gu zobowi¹zany jest do
okreœlenia dzia³añ i podjêcia czynnoœci zmie-
rzaj¹cych do przeciwdzia³ania wystêpowania
uszkodzeñ wywo³anych g³ównym czynni-
kiem korozyjnym. Po wykonaniu tych czyn-
noœci nale¿y ponownie wykonaæ badania po-
œrednie.

5.7. Wartoœciowanie procesu

W celu zweryfikowania kryteriów wyboru
potrzeby dokonywania odkrywek oraz kryte-
riów klasyfikacji badañ poœrednich operator
powinien dokonaæ oceny tych badañ, obli-
czeñ pozosta³ej wytrzyma³oœci i analizy
g³ównych przyczyn korozji. Nale¿y oszaco-
waæ rozleg³oœæ i wielkoœæ uszkodzeñ korozyj-
nych w relacji do kryteriów przyjêtych do
oceny potrzeby naprawy ruroci¹gu, a nastêp-
nie dokonaæ odpowiednich korekt.

5.8. Wytyczne do oceny wymaganego

zakresu badañ bezpoœrednich

(odkrywek)

Norma przewiduje wykonanie przynajm-
niej jednej odkrywki dla zdefiniowanego ob-
szaru ECDA, a w przypadku rozpoczynania
procesu – dwóch, nawet jeœli z badañ poœred-
nich nie wynika taka potrzeba. Miejsca od-
krywek wskazywane s¹ wtedy wg oceny wy-
konanej w etapie wstêpnym.

Jeœli w badaniach poœrednich wy³onione
zosta³y miejsca badañ bezpoœrednich, od-
krywki ruroci¹gu dokonuje siê zgodnie
z ustalonym priorytetem, wg kryteriów poda-
nych w p. 5.1.
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6. Ocena koñcowa

Przedmiotem oceny koñcowej (Post-As-
sessment Step) jest ustalenie interwa³u kolej-
nych badañ oraz ogólna ocena efektywnoœci
procesu ECDA. Obejmuje ona nastêpuj¹ce
czynnoœci:

6.1. Obliczenie ¿ywotnoœci ruroci¹gu

Okreœlenie przewidywanego dalszego
okresu eksploatacji ruroci¹gu dokonywane
jest na podstawie wyników badañ postêpu
korozji i wielkoœci ubytków korozyjnych.
Stosuje siê podejœcie in¿ynierskie z uwzglêd-
nieniem szeregu czynników. Uwzglêdnia siê
maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoœæ uszko-
dzenia korozyjnego oraz szybkoœæ korozji.
Norma podaje wzór empiryczny oceny ¿y-
wotnoœci ruroci¹gu.

Jeœli z oceny ECDA wynika, ¿e nie ma
uszkodzeñ korozyjnych – ¿ywotnoœæ ruro-
ci¹gu przyjmuje siê jak dla obiektu nowego.

6.2. Zdefiniowanie interwa³u badañ

W normie jako zasadê przyjêto ustalanie
interwa³u badañ i ocen na poziomie po³owy
czasu uprzednio przewidywanej ¿ywotnoœci
ruroci¹gu w danym obszarze ECDA. Sposób
ten wykorzystywany jest powszechnie w tech-
nice i stosowany w planowaniu remontów.

6.3. Ocena efektywnoœci ECDA

ECDA traktowane jest jako samodosko-
nal¹cy siê proces, który ma umo¿liwiæ opera-
torowi ruroci¹gu identyfikacjê i lokalizacjê
zagro¿eñ korozyjnych – tych które wystê-
puj¹, i tych które mog¹ wyst¹piæ w przy-
sz³oœci. St¹d te¿ w tej czêœci normy podane s¹
sposoby walidacji procesu i poszczególnych
jego czêœci – zasady losowo wybranych ba-
dañ dodatkowych, korekta kryteriów i priory-
tetów. Podane s¹ tak¿e przyk³ady ró¿nych
sposobów podniesienia wiarygodnoœci doko-
nywanej oceny.

6.4. Korekta i udoskonalanie

Podczas procesu ECDA oraz zaplanowanej
dzia³alnoœci i ci¹gle dokonywanych ocen
operator ruroci¹gu na podstawie zgromadzo-
nych danych powinien korygowaæ wszystkie
poprzednie etapy procesu: identyfikacjê i kla-
syfikacjê wyników badañ poœrednich, wyniki
badañ bezpoœrednich, obliczenia pozosta³ej
wytrzyma³oœci, analizê g³ównych przyczyn
korozji, metody przeciwdzia³ania, metody
oceny spójnoœci wyników i ich walidacji,
ocenê efektywnoœci procesu ECDA oraz me-
tody monitorowania i ustalania terminów ba-
dañ. Tego rodzaju sprzê¿enie zwrotne powo-
duje, ¿e ocena zewnêtrznej korozji œcianki
ruroci¹gu jest ci¹g³ym procesem, a opraco-
wywane do jego realizacji procedury
dzia³ania musz¹ siê stale zmieniaæ i udosko-
nalaæ.

7. Dokumentacja ECDA

Norma precyzyjnie okreœla w sposób jasny,
zwiêz³y i u¿yteczny zasady gromadzenia da-
nych we wszystkich etapach procesu ECDA.
Wszystkie dzia³ania i ich wyniki musz¹ mieæ
odzwierciedlenie w opracowanych procedu-
rach i raportach. Norma nie okreœla okresu

gromadzenia dokumentów, ale z innych Ÿró-
de³ nale¿y wnioskowaæ, ¿e jest to ca³y okres
eksploatacji obiektu.

8. Zakoñczenie

W normie przytoczono 25 odnoœników lite-
raturowych i bibliografiê przydatn¹ we
wszystkich etapach procesu ECDA. Podano
ró¿nego rodzaju normy stosowane w praktyce
ochrony przeciwkorozyjnej ruroci¹gów oraz
przedstawiono metodologiê pomiarów.

W formie za³¹czników zebrano szereg
praktycznych wskazówek i procedur postêpo-
wania. Cztery za³¹czniki poœwiêcono nastê-
puj¹cym zagadnieniom (podano w nich dro-
biazgowo procedury i sposoby oceny
wyników):

A) Metody pomiarów poœrednich:

– pomiary potencja³owe,
– metoda CIS, ACVG i DCVG,
– metoda Pearsona,
– t³umienie pr¹du i inne,

B) Badania bezpoœrednie – Metody groma-
dzenia danych przed usuniêciem pow³oki
ochronnej,

C) Badania bezpoœrednie – Pomiary uszko-
dzeñ pow³oki i ubytków korozyjnych

D) Ocena koñcowa – Okreœlenie szybkoœci
korozji.

9. Podsumowanie

Opracowana przez NACE International
norma RP0502-2002 jest pierwszym zbiorem
wytycznych i wymagañ zwi¹zanych ze stoso-
waniem systematycznej oceny zagro¿enia ko-
rozj¹ stalowych œcianek ruroci¹gów od strony
ziemi, uznanych prawnie w USA jako metoda
zapewniaj¹ca wymagany stopieñ bezpiecze-
ñstwa ich eksploatacji.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e równie¿ prawnie wy-
magane jest zabezpieczenie przeciwkorozyj-
ne ruroci¹gów za pomoc¹ ochrony katodo-
wej. NACE International – Corrosion Society
opracowa³o dla tej technologii kilkanaœcie
norm przedmiotowych, których wymagania
stosowane s¹ powszechnie na ca³ym œwiecie.
Proces ECDA stanowi wiêc uzupe³nienie sys-
temu ochrony przeciwkorozyjnej ruroci¹gu
o sta³¹ kontrolê lokalnie wystêpuj¹cych zja-
wisk korozyjnych, których opanowanie za
pomoc¹ znanych obecnie metod mo¿e byæ
z ró¿nych przyczyn zawodne. O trwa³oœci
i bezpieczeñstwie eksploatacji ca³ego obiektu
decyduj¹ punkty najs³absze – to one maj¹ byæ
zidentyfikowane, a nastêpnie wyeliminowane
za pomoc¹ procedur procesu ECDA.

Poniewa¿ po wybudowaniu ruroci¹gu jego
¿ywotnoœæ i przydatnoœæ do dalszej eksplo-
atacji uzale¿nione s¹ od zabezpieczenia prze-
ciwkorozyjnego, tzn. w praktyce od sprawnie
funkcjonuj¹cych systemów ochrony katodo-
wej, realizacja zaproponowanego procesu
kontroli w postaci ECDA, która w znacz¹cej
mierze opiera siê na metodach stosowanych
ju¿ w tej technologii ochrony, spoczywaæ bê-
dzie tak¿e na s³u¿bach ochrony katodowej
operatora ruroci¹gu. Ma to szczególne zna-
czenie w odniesieniu do gazoci¹gów, dla któ-
rych stosowanie innych metod, pozwalaj¹-
cych na wiarygodn¹ ocenê ubytków korozyj-
nych ruroci¹gu, jest z ró¿nych przyczyn

utrudnione. Warto podkreœliæ, ¿e czêœæ proce-
dur i metod pomiarowych przewidzianych
w ECDA jest doœæ szeroko stosowana przez
s³u¿by ochrony katodowej, poniewa¿ wyko-
rzystywane s¹ one do oceny skutecznoœci za-
bezpieczenia przeciwkorozyjnego ruroci¹-
gów, jednak trzeba od razu dodaæ, ¿e nie w ta-
kim zakresie i nie w tak uporz¹dkowany spo-
sób, który pozwala na wiarygodne wyci¹- ga-
nie jednoznacznych wniosków i ich
weryfikowanie.

Trudno przewidywaæ czy, i w jakim zakre-
sie, metodologia ECDA zaproponowana
przez NACE International bêdzie stosowana
w Europie. ECDA wykorzystuje znane z na-
uki o korozji i in¿ynierii korozyjnej zasady
oraz metodykê pomiarow¹, która wykorzy-
stywana jest w praktyce ponad 50 lat. Podsta-
wy nauki nie zmieni³y siê, ale nowoczesny
sprzêt pomiarowy i procedury gromadzenia
danych w znacz¹cy sposób umo¿liwiaj¹
obecnie bardziej wiarygodn¹ ocenê zjawisk i
ich prognozowanie. Proces ECDA nic nowe-
go w tym zakresie nie wnosi oprócz sformali-
zowania procesu zwi¹zanego z zasadami po-
miarów korozyjnych wzd³u¿ ruroci¹gów.
Przestrzeganie tego procesu pozwoli specjali-
stom z zakresu korozji na ci¹g³e udoskonala-
nie oceny stanu technicznego i integralnoœci
ruroci¹gów podziemnych [11].

S¹dz¹c z iloœci firm specjalistycznych, któ-
re w³¹czy³y do swojej oferty badañ ruro-
ci¹gów tak¿e metodologiê ECDA, zaintereso-
wanie bezpoœredni¹ ocen¹ korozji zew-
nêtrznej rur celem podniesienia bezpiecze-
ñstwa eksploatacji ruroci¹gów stale roœnie.
Sukces we wdro¿eniu procesu ECDA uzale-
¿niony jest od œcis³ej wspó³pracy operatorów
ruroci¹gów z wyspecjalizowanymi firmami
zajmuj¹cymi siê problematyk¹ korozji
i ochrony przeciwkorozyjnej konstrukcji pod-
ziemnych, a w szczególnoœci wykorzystu-
j¹cych nowoczesne techniki pomiarowe oce-
ny skutecznoœci ochrony katodowej.

Cech¹ znamienn¹ procesu ECDA jest to, ¿e
jest on otwarty na nowe rozwi¹zania tech-
niczne i metody badawcze, a przyjête proce-
dury pozwalaj¹ na mo¿liwie szybk¹ ich wery-
fikacjê w warunkach praktycznych. Mo¿na
wiêc przewidywaæ, ¿e niektóre elementy
technologii ochrony katodowej, które stoso-
wane by³y dotychczas w ograniczonym za-
kresie, dziêki oczywistym walorom dla pro-
cesu ECDA, stan¹ siê bardzo atrakcyjne
i znacznie szerzej stosowane. Nale¿y tu wy-
mieniæ przede wszystkim techniki pomiaru
potencja³u za pomoc¹ elektrod symuluj¹-
cych [12] i korozymetriê rezystancyjn¹ [13].
Bêdzie te¿ miejsce dla rodz¹cych siê dopiero
nowych technik elektrochemicznych [14].

Przedstawione liczne zalety filozofii stoso-
wania procesu ECDA, zawarte w omówionej
normie amerykañskiej, powinny zostaæ za-
uwa¿one przez operatorów polskich ruro-
ci¹gów.
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