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Streszczenie 

Referat ma charakter przeglądowy i poświęcony jest współczesnym technologiom ochrony 

przeciwkorozyjnej podziemnych konstrukcji stalowych, głównie rurociągów, zbiorników, 

a także obiektów żelbetowych eksploatowanych w gęstej zabudowie miejskiej i przemysło-

wej. Omówiono charakterystyczne zagrożenia korozyjne, na które narażone są omawiane 

obiekty w ziemi, zarówno wynikające z właściwości samego gruntu, jak również zewnętrz-

nych oddziaływań elektrycznych – trakcji tramwajowych i kolejowych oraz indukowanych 

prądów przemiennych z napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. 

Przedstawiono zalety i wady najnowszej generacji izolacyjnych powłok ochronnych na ruro-

ciągach i zbiornikach podziemnych oraz ich współpracę z technologią ochrony katodowej. 

Zasady ochrony przeciwkorozyjnej zilustrowano wymaganiami aktualnych norm oraz 

zaproponowano propozycje zmian w istniejących polskich przepisach Prawa budowlanego. 

 

Abstract 

The lecture is a review and has been devoted to modern anti-corrosion protection technologies 

of underground steel structures, mainly pipelines, tanks, also reinforced concrete objects 

operated in dense municipal and industrial development. Characteristic corrosion hazards 

have been discussed, to which described objects in the ground are subjected to, as well as 

external electric interactions - of tram and rail tractions and induced alternate currents from 

overhead high voltage power lines. Advantages and disadvantages have been discussed of the 

newest generation of insulation protective coatings on pipelines and underground tanks and 

their operation has been cathodic protection technology. As per the state of technology, 

underground infrastructure anti-corrosion protection principles have been illustrated by 

requirements of present standards. On this basis remarks and proposals of changes have been 

formulated in current regulations of the Polish Building Law. 



Wprowadzenie 

Infrastruktura to podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje 

usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki 

i społeczeństwa. Jej zadaniem jest obsługa sfery konsumpcyjnej w miastach i sfery 

produkcyjnej w zakładach przemysłowych.  Posiada pewne cechy, które spełniają ważną rolę 

w jej powstawaniu i rozwoju, do których zaliczyć należy immobilność (brak możliwości 

przemieszczania – raz zbudowana musi funkcjonować aż do pełnej utraty przydatności), 

wysoką kapitałochłonność i w konsekwencji musi osiągać wymaganą z ekonomicznego 

względu długowieczność. Infrastruktura techniczna, która jest przedmiotem rozważań 

w niniejszej pracy to urządzenia, budowle i sieci przesyłowe oraz związane z nimi obiekty 

świadczące niezbędne i podstawowe usługi w zakresie energetyki, ogrzewania, dostarczania 

ciepłej i zimnej wody, usuwania ścieków i wód opadowych, transportu, teletechniki, 

komunikacji itp. Infrastruktura podziemna, to ta część elementów infrastruktury technicznej, 

która znajduje się pod powierzchnią ziemi i w sposób stały się z nią kontaktuje. Z różnych 

powodów, zarówno w miastach, jak i na terenie zakładów przemysłowych elementy 

infrastruktury, głównie wszelkiego rodzaju obiekty liniowe (rurociągi, kable) ukrywa się 

w gruncie - pod powierzchnią ziemi. Pod ziemią ukryte są także punktowe elementy 

infrastruktury – np. stalowe zbiorniki na stacjach paliwowych, studnie czy fundamenty. 

Grunt, ze względu na swą złożoną strukturę, wynikającą z obecności substancji 

stałych, ciekłych i gazowych stanowi środowisko agresywne korozyjnie zarówno dla 

elementów stalowych jak i żelbetowych. Zachowując się jak elektrolit, często nazywany 

„elektrolitem glebowym”, charakteryzuje się określonym przewodnictwem elektrycznym 

i stężeniem jonów wodorowych (pH). Od struktury gruntu, jego porowatości i przepuszczal-

ności dla wody i tlenu, zależy w dużej mierze wielkość możliwych szkodliwych korozyjnych 

oddziaływań tego elektrolitu na metalowe elementy infrastruktury podziemnej. Prawdopodo-

bieństwo zagrożenia korozyjnego stali w gruncie określa norma EN 12501 [1,2]. 

Niektóre sąsiadujące ze sobą elementy infrastruktury mogą szkodliwie oddziaływać na 

siebie, np. naziemne torowiska trakcji elektrycznych (kolej, tramwaj, metro, koleje przemy-

słowe) wytwarzają płynące w ziemi tzw. prądy błądzące, które przepływając elementami 

infrastruktury podziemnej, np. rurociągami, wywołują ich lokalną korozję w gruncie. 

Podobnie uszkodzenia mogą na rurociągach być wywołane przez indukowany w nich prąd 

przemienny wskutek sąsiedztwa napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia. 

Innym zjawiskiem jest wzajemne oddziaływanie różnych fragmentów tego samego elementu 

infrastruktury, eksploatowanego w różniących się właściwościami gruntach, którego skutkiem 

jest wytworzenie tzw. makroogniwa korozyjnego, np. na gazociągu, i w konsekwencji korozja 

lokalna rury w miejscu utworzenia się anody tego ogniwa. 

Stalowe i żelbetowe elementy podziemnej infrastruktury miejskiej i przemysłowej, 

które z jednej strony poprzez fakt stałego kontaktu ze środowiskiem elektrolitycznym 

(ziemią) w sposób ciągły narażone są na zjawiska korozji elektrochemicznej, tzw. korozji 

ziemnej, z drugiej strony, z tego samego powodu, kwalifikują się doskonale do wykorzystania 

jednej z najskuteczniejszej technologii ochrony przeciwkorozyjnej – ochrony katodowej. 

Polega ona – zgodnie z najprostszą definicją – na stworzeniu takich warunków w drodze 

polaryzacji elektrochemicznej, aby na wszystkich powierzchniach infrastruktury kontaktują-

cych się z elektrolitem przebiegały wyłącznie reakcje katodowe (redukcji). Osiąga się to za 

pomocą stałego prądu elektrycznego, który celowo doprowadzany jest od strony elektrolitu do 

zabezpieczanych w ten sposób powierzchni stalowych. 

Poniżej omówiono poszczególne elementy infrastruktury w aspekcie ich zagrożenia 

korozyjnego, stosowane zabezpieczenia przeciwkorozyjne za pomocą powłok i ochrony 

katodowej oraz istniejące w tym zakresie wymagania w świetle aktualnych norm i przepisów. 



Infrastruktura – podział, specyfika zagrożeń korozyjnych 

Dla potrzeb niniejszego opracowania, celem uporządkowania prezentowanych 

problemów ochrony przeciwkorozyjnej różnych elementów infrastruktury podziemnej, 

zaproponowano jej podział zaprezentowany na rys. 1. 
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Rys. 1. Podział infrastruktury podziemnej w zależności od kształtu i powierzchni stykającej się z gruntem. 

Fig. 1. Division of underground infrastructure depending on the shape and the surface contacting the ground. 
 

Jako elementy liniowe infrastruktury wskazano na te, które zazwyczaj z powodu 

spełnianej funkcji posiadają wydłużony kształt i zajmują dużą przestrzeń, a jednocześnie 

cechy te odgrywają znaczącą rolę także z punktu zagrożenia korozyjnego tych elementów lub 

obiektów sąsiednich. Z kolei elementy punktowe infrastruktury cechuje zwarta konstrukcja 

oraz niewielka przestrzeń kontaktu z ziemią, a o ich zagrożeniu korozyjnym w znaczącym 

stopniu decydują lokalne właściwości fizykochemiczne gruntu lub specjalnie zastosowane 

podsypki różnych materiałów, których celem jest zmniejszenie tego naturalnego zagrożenia 

korozyjnego wywoływanego przez otoczenie. 

Zarówno dla elementów liniowych i punktowych infrastruktury wydzielono podgrupę 

obiektów, które są całkowicie pogrążone w gruncie (pod powierzchnią ziemi), oraz tych, 

które kontaktują się z gruntem jedynie z jednej strony (druga zazwyczaj kontaktuje się 

z powietrzem lub innym medium).  

W zaproponowanym podziale uwzględniono także torowiska, które wprawdzie 

układane są na powierzchni ziemi, ale ich obecność i właściwości elektryczne mają olbrzymie 

znaczenie dla zagrożeń korozyjnych innych liniowych elementów infrastruktury. 

Poniżej omówiono wszystkie kwestie techniczne wg powyższego schematu. 



Torowiska – trakcja kolejowa, tramwajowa i metro 

Pierwsze zastosowanie silnika elektrycznego do napędu kolei elektrycznej nastąpiło 

w roku 1879 podczas międzynarodowej wystawy w Berlinie przez Wernera Siemensa – 

uznaje się je za narodziny trakcji elektrycznej. Pierwszy tramwaj elektryczny zastąpił tramwaj 

konny i wyjechał na ulice Berlina w roku 1881, a w 1890 londyńskie metro (istniejące już od 

1863 r.) zmieniło trakcję parową na elektryczną. Pierwszą lokomotywę elektryczną zbudowa-

no w USA w roku 1892.  

W Polsce, za początek elektryfikacji przyjęto dzień 15.12.1936 r., w którym otwarto 

pierwszy 43 km odcinek z Otwocka do Pruszkowa, a do 1939 roku oddano łącznie 104 km 

linii zelektryfikowanych. Intensywna rozbudowa po II Wojnie Światowej doprowadziła do 

uruchomienia około 13 tys. km linii zelektryfikowanych. W 1995 roku przekazano do 

eksploatacji pierwszy odcinek I linii metra w Warszawie. Obecnie funkcjonują już dwie linie. 

Pierwsze znaczne szkody wywołane korozją w rejonie linii tramwajowej nastąpiły 

w roku 1887 w Brooklynie na rurach z żelaza kutego, a latem 1891 r. w Bostonie na powło-

kach ołowianych podziemnych kabli telefonicznych. Uszkodzenia korozyjne skromnej 

wówczas infrastruktury podziemnej pod wpływem prądu elektrycznego były już wówczas 

znane, ponieważ stosowany był system dystrybucji energii elektrycznej prądu stałego –

pierwsza linia przesyłowa prądu przemiennego o napięciu 2 kV i długości 57 km powstała 

pod Monachium dopiero w 1882 r.[3]. 

Prąd stały wydostający się do ziemi z nie najlepiej odizolowanych od niej szyn 

jezdnych trakcji elektrycznej – prąd błądzący – płynąc do źródła zasilania może przepływać 

poprzez wszystkie znajdujące się w ziemi stalowe elementy podziemnej infrastruktury, 

powodując w miejscach wypływu proporcjonalne do natężenia prądu ubytki korozyjne (prąd 

o natężeniu 1 A prądu stałego powoduje w ciagu roku roztwarzanie ok. 10 kg żelaza). 

Ilustrację takiej sytuacji przedstawiono na rys. 2. 

Rozwój trakcji elektrycznej, przez nieodłączne generowanie z szyn prądów błądzą-

cych, przyczynił się do zapoczątkowania badań nad metodami eliminowania tego zjawiska, 

stosowania metod bezpośrednich w postaci tzw. drenaży elektrycznych oraz ochrony 

katodowej. Prace w tym kierunku podjęte zostały na przełomie XIX i XX wieku 

w Niemczech, USA, Francji i Rosji.  

Rys. 2. Ilustracja przepływu prądu trakcyjnego i tworzenie się prądów błądzących (strzałki – przepływ prądu, 

miejsca czerwone - korozja, miejsca granatowe – ochrona katodowa). 

Fig. 2. Illustration of traction current flow and formation of stray currents (arrows - current flow, red spots - 

corrosion, navy blue spots - cathodic protection). 

 



Powszechnie stosowanym sposobem eliminowania prądów błądzących jest tzw. 

drenaż elektryczny, który polega na odprowadzaniu prądów błądzących drogą elektronową 

(poprzez przewód elektryczny) do źródła jego powstawania, czyli do szyn (najkorzystniej 

w rejonie podstacji zasilającej). Sposób realizacji tej najprostszej wersji techniki przeciw-

korozyjnej ilustruje rys. 3. 

Rys. 3. Zasada ochrony przed prądami błądzącymi za pomocą drenażu elektrycznego. 

Fig. 3. Protection principle against stray currents by electric drainage. 
 

W rezultacie na zagrożonym korozją obiekcie, poprzez wymuszenie przepływu prądu 

błądzącego wpływającego do zabezpieczanego elementu infrastruktury, na całej powierzchni 

stwarza się warunki polaryzacji katodowej, a więc zahamowanie procesów korozyjnych. Taki 

sam efekt uzyskuje się z zastosowaniem zewnętrznej instalacji ochrony katodowej – nie 

wywołuje ona wtedy wymuszonego wzrostu prądów błądzących, przez co nie zagraża innym 

metalowym obiektom podziemnym. I odwrotnie, stosuje się także tzw. drenaż wzmocniony, 

w którym pomiędzy szyny a chronioną konstrukcję włącza się dodatkowe źródło prądu 

stałego celowo wymuszając przepływ prądu polaryzującego. W tym obwodzie szyny są 

anodami i w efekcie oprócz wzmożonego przepływu prądów w ziemi przyspieszeniu ulega 

korozja szyn. 

Napięcie trakcji kolejowej wynosi 3000 V i jej szkodliwe oddziaływanie uwidoczniało 

się przede wszystkim w postaci przyspieszonej korozji pancerzy i osłon kabli 

teletechnicznych układanych wzdłuż tras kolejowych. Trakcje tramwajowe, posiadające 

napięcie zasilania 600 V, największe spustoszenie czyniły w gęstej sieci podziemnych 

rurociągów i kabli w aglomeracjach miejskich. Na tym tle, oddziaływania metra są znacząco 

mniejsze, głównie z uwagi na nieco inny sposób zasilania trakcji (z dodatkową szyną 

powrotną) oraz staliwną i żelbetową obudowę tuneli metra. 

Podstawowe zasady ochrony przed prądami błądzącymi stalowych konstrukcji 

podziemnych zostały zawarte w polskiej normie PN-66/E-05024 i znowelizowane w związku 

z budową metra w roku 1992 [4]. Obecnie, w odniesieniu do jakości torowisk, stosuje się 

bardzo zaostrzone wymagania normy europejskiej EN 50122-2 [5], stąd budowa nowych linii 

kolejowych i tramwajowych zapewnia znaczące obniżenie zagrożenia prądami błądzącymi. 

Istniejące także nowe wymagania w odniesieniu do ochrony infrastruktury przed prądami 

błądzącymi zawarte w normie EN 50162 [6] ograniczają możliwość dowolnego stosowania 

drenaży elektrycznych, a w szczególności wymuszania nadmiernej polaryzacji katodowej. 

Pojawiły się już nowe rozwiązania techniczne, między innymi tzw. drenaż inteligentny, auto-

matycznie dopasowujący swoje parametry pracy do istniejącego zagrożenia korozyjnego [7]. 

 



Nabrzeża, tunele, ścianki szczelne 

Ścianki z grodzic stalowych są powszechnie wykorzystywane jako efektywne 

ekonomicznie i technicznie konstrukcje oporowe i szczelne obudowy głębokich wykopów 

(ścianki szczelne) zabezpieczające uskoki terenu o głębokości do kilkunastu metrów. 

Grodzice wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie wymagane jest zabezpieczenie wykopu 

przed napływem wody gruntowej i/lub w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu znajdują się 

obiekty wrażliwe na osiadanie. Jest to jedno z typowych zastosowań ścianek Larsena podczas 

budowy. Na stałe używa się ich do zabudowy nabrzeży, ochrony przed osuwiskami, przejść 

w wykopach, obudowach tuneli itp. Cechą charakterystyczną – z punktu widzenia ich 

zagrożenia korozyjnego – jest to, że zawsze jedna z tych ścian w całości lub częściowo styka 

się na stałe z gruntem.  

O ile przy czasowym wykorzystaniu ścianek szczelnych nie stosuje się w stosunku do 

nich żadnych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, to dla zastosowań, w których stanowią one 

stały element infrastruktury, zabezpiecza się je za pomocą powłok ochronnych i ochrony 

katodowej. Powłoki te ulegają częściowemu uszkodzeniu podczas montażu ścianki (wbijania 

w ziemię), głównie w rejonie zamków grodzic, ale niedogodność tę niweluje stosowana 

równolegle ochrona katodowa, której obwód elektryczny prądu ochronnego zamyka się 

właśnie poprzez powierzchnię stali w miejscach uszkodzeń powłoki ochronnej. 

Do najczęstszych zastosowań opisanego wyżej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego 

grodzic należy zaliczyć ścianki nabrzeży morskich, gdzie ochronę katodową stosuje się z obu 

jej stron (od strony wody morskiej i od strony lądu). Ciągłość elektryczną całej ścianki 

zapewnia się poprzez pospawanie w dostępnych miejscach zamków sąsiednich grodzic lub 

przyspawanie wzdłuż nabrzeża odpowiedniego płaskownika. Ochrona katodowa nabrzeża od 

strony lądowej niweluje zagrożenie korozyjne wywołane przez przesiąkającą przez zamki 

wodę morską.  

Kable, kanalizacja 

Oba te elementy infrastruktury podziemnej wymienione zostały jedynie ze względów 

historycznych, ponieważ obecnie nie są one wykonywane z tworzyw, które w kontakcie 

z ziemią ulegają typowej degradacji jak metale. Jeszcze u schyłku XX wieku merytoryczną 

opiekę w Polsce nad technologią ochrony katodowej spełniał resort łączności, ponieważ 

w okresie powojennym utrzymanie w nienagannym stanie łączności telefonicznej było zada-

niem priorytetowym. Istotną przeszkodą były wówczas uszkodzenia korozyjne ołowianych 

powłok kabli i stosowanie ich ochrony katodowej było obowiązkowe i pod kontrolą 

wyspecjalizowanych służb. Działalność naukową w obszarze technologii ochrony katodowej 

realizował pod patronatem Resortu Łączności specjalnie w tym celu powołany Zakład 

Korozji w Instytucie Łączności w Warszawie. 

 Od czasu pojawienia się kabli w powłokach z polichlorku winylu, a następnie 

światłowodów, ich ochrona przeciwkorozyjna stała się zbędna, a technologia ochrony 

katodowej została w Polsce „osierocona” i obecnie rozwija się bez jakiegokolwiek 

zainteresowania czy patronatu państwowego. 

Podobnie kanalizacja – początkowo wykonywana z kręgów żeliwnych czy 

żelbetowych – obecnie od szeregu lat produkowana jest z prefabrykowanych rur kielichowych 

z tworzyw sztucznych, głównie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wypiera ona ze 

względu na cenę rury z żeliwa sferoidalnego, chociaż asortyment rur i kształtek żeliwnych, 

fabrycznie zabezpieczonych przed korozją (od wewnątrz powłoka z cementu hutniczego, na 

zewnątrz powłoka metalizacyjna cynkowa pokryta powłoką bitumiczną lub z tworzyw 

sztucznych) jest bardzo szeroki. Czasami wymagana jest ochrona katodowa pod nasypami 

kolejowymi stalowych rur przeciskowych, którymi prowadzone są tego typu rurociągi. 



Omawiając problematykę ochrony przeciwkorozyjnej przewodów odprowadzających 

ścieki nie sposób nie wspomnieć o urządzeniach oczyszczalni ścieków, w których to od 

szeregu już lat stosuje się różne systemy ochrony katodowej: do zabezpieczenia przed korozją 

i porastaniem stalowych układów napowietrzających, ochrony katodowej stalowych komór 

blokowych oczyszczalni ścieków, czy żelbetowych konstrukcji zbiorników osadowych. 

Wodociągi 

Ochrona przed korozją wodociągów nigdy nie była działalnością priorytetową, 

ponieważ występujące drobne wycieki nie stanowiły zagrożenia dla otaczającego środowiska. 

Dopiero wzrost cen pozyskania i transportu wody uruchomił szereg działań zmierzających do 

uszczelnienia i zwiększenia długowieczności tych obiektów. Obecnie wodociągi rozprowa-

dzające wodę w miastach buduje się z prefabrykowanych rur kielichowych i łączy się je 

mechanicznie na placu budowy. W zależności od wymagań wytrzymałościowych nadal 

stosuje się sporadycznie rury żeliwne, które w znaczącej mierze wyparte zostały przez rury 

z tworzyw sztucznych (polibutylen, usieciowany polietylen wysokiej gęstości, polichlorek 

winylu i inne). Podziemne wodociągi magistralne wykonuje się nadal z rur stalowych 

spawanych, pokrytych odpowiednimi powłokami izolacyjnymi i wyposażonych w systemy 

ochrony katodowej. W rejonach, które narażone są na działanie prądów błądzących, 

stosowane są drenaże elektryczne. 

Obecne wymagania normowe (normy PN, EN, ISO) dotyczące ochrony przeciwkoro-

zyjnej rurociągów nie wyróżniają w żaden sposób magistrali czy sieci wodociągowych na tle 

innych elementów podziemnej infrastruktury, chociaż opracowanie takie, dotyczące wymagań 

związanych z aplikacją ochrony katodowej, istniało w Polsce w latach ubiegłych (PN-B-

10703 [8]). W odniesieniu do ochrony katodowej wodociągów mogą być stosowane normy 

ogólne dot. rurociągów PN-EN 12954 [9] i w aglomeracji miejskiej PN-EN 14505 [10].  

Sieci ciepłownicze 

Podziemne rurociągi ciepłownicze, niezależnie od swojej konstrukcji, stanowią jedną 

z największych sieci liniowych obiektów stalowych w aglomeracjach miejskich i przemysło-

wych, które narażone są na szkodliwe oddziaływania elektryczne. Mogą one pochodzić 

z trakcji elektrycznych prądu stałego (linii tramwajowych i kolejowych) lub napowietrznych 

linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. 

Stopień zagrożenia korozyjnego przez prądy błądzące w znaczącej mierze uzależniony 

jest od konstrukcji sieci ciepłowniczej: kanałowej z podwieszoną izolacją ciepłochronną (kla-

syczna rys. 4a), kanałowej z przestrzenią wypełnioną pianobetonem (już zaniechana – rys. 4b) 

oraz preizolowanej (rys. 4c). Schematyczny przekrój ilustrujący konstrukcję sieci ciepłow-

niczej i jej zagrożenie w miejscach zalanych wodą ilustruje poniższy rys. 4. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               a)                                              b)                              c) 
Rys. 4. Penetracja prądów błądzących w sieciach ciepłowniczych. 

Fig. 4. Stray current penetration in heat distribution networks. 

 



Prądy błądzące mogą wpływać z ziemi do rurociągów ciepłowniczych i wypływać 

z nich do obwodów powrotnych trakcji elektrycznych poprzez podpory stałe i ślizgowe, 

a także przez zawilgoconą lub mokrą izolację ciepłochronną. Ma to miejsce w przypadku 

zalania kanałów ciepłowniczych wodą, ponieważ wtedy przewodzenie prądu jest ułatwione 

podczas zawilgocenia izolacji i długotrwałego procesu jej suszenia. W przypadku zalania 

kanałów wodą stworzona jest możliwość przepływu prądów poprzez ścianki rurociągów, co 

w miejscach wypływu prądów błądzących kończy się nieuchronnie perforacją (awarią 

korozyjną). Stosowane powłoki malarskie na powierzchni rur nie stanowią dla tych zjawisk 

praktycznie żadnej przeszkody. Dlatego w miejscach, gdzie występuje duże prawdopodo-

bieństwo zalewania kanałów, stosuje się elektrochemiczną ochronę przed prądami błądzącymi 

- drenaż elektryczny lub ochronę katodową. 

W suchych kanałach ciepłowniczych prąd błądzący może w różnych miejscach sieci 

ciepłowniczej wpływać i wypływać z rur jedynie poprzez kontaktujące się z wilgotnym 

podłożem podpory (powodując ich korozję w miejscu wypływu), ale dzieje się to bez 

uszczerbku dla integralności samych rurociągów. Oddziaływania takie mogą występować na 

długich odcinkach ciepłociągów, szczególnie przy równoległym przebiegu z trasą trakcji 

elektrycznej. 

Na opisane wyżej oddziaływania prądów błądzących nie są narażone nowoczesne 

ciepłociągi wykonane z rur preizolowanych, budowane w technologii bezkanałowej z rur 

fabrycznie do tego celu przygotowanych. Stalowe rury otoczone są odpowiedniej grubości 

pianką poliuretanową (izolacją ciepłochronną) i zabezpieczone przed kontaktem z otoczeniem 

za pomocą grubościennej zewnętrznej rury z twardego polietylenu. Na placu budowy obie 

rury (stalową i polietylenową) łączy się w jeden ciąg spieniając w miejscach połączeń 

pomiędzy obiema rurami żywicę poliuretanową. Ciepłociąg z rur preizolowanych jest 

szczelny (rys. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rys. 5. Konstrukcja rury preizolowanej (osłona – polietylen, pianka – poliuretan, rura – stal. 

Fig. 5. Pre-insulated tube construction (casing - polyethylene, foam - polyurethane, tube - steel). 
 

Podziemne ciepłociągi preizolowane nie są narażone na oddziaływanie prądów 

błądzących, ponieważ żadną częścią metalową nie kontaktują się z otaczającym środowiskiem 

elektrolitycznym (ziemią). Z tego samego powodu nie ma zastosowania do tych rurociągów 

ochrona katodowa. Nieszczelność lub uszkodzenie powłoki zewnętrznej rury preizolowanej 

powoduje zawilgocenie pianki poliuretanowej i penetrację wody do powierzchni stalowej rury 

i prowadzi do jej korozji. Ponieważ rury preizolowane nie poddają się ochronie katodowej, to 

przed takimi przypadkami może uchronić je jedynie sprawna sygnalizacja alarmowa 

zawilgocenia izolacji ciepłochronnej i wykonanie naprawy izolacji. Rury preizolowane są 

 



fabrycznie wyposażone w system sygnalizacji zawilgocenia pianki poliuretanowej i jest on 

łączony w sieć pomiarową podczas przyłączania kolejnych rur podczas budowy ciepłociągu. 

W sieciach ciepłowniczych, w których oprócz rur preizolowanych stosowane są 

jednocześnie ciepłociągi w kanałach, odcinki preizolowane mogą na znaczne odległości prze-

wodzić prądy elektryczne (jak kable) i uszkodzenia wywoływane przez prądy błądzące mogą 

pojawiać się w tradycyjnie izolowanych sieciach nawet w dużych odległościach od źródeł 

prądów błądzących. 

Rurociągi  - gazociągi i naftociągi 

Podziemne gazociągi i naftociągi, z uwagi na właściwości transportowanych mediów 

(łatwopalność i toksyczność) oraz wysokie ciśnienia robocze, eksploatowane są ze szczególna 

troską o ich integralność, a więc także w znaczącej mierze o trwałość i odporność korozyjną. 

W Polsce ich ochrona przeciwkorozyjna za pomocą odpowiednich powłok ochronnych 

łącznie z ochroną katodową jest obowiązkowa, co wynika z Rozporządzenia Ministra Gospo-

darki z dnia 26 kwietnia 2013 r. dot. gazociągów [11] oraz podobnego Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 (wraz z późniejszymi zmianami) dot. m.in. 

magazynowania i transportu surowców i produktów naftowych [12].  

Do aglomeracji miejskich i przemysłowych rzadko kiedy doprowadzane są rurociągi 

magistralne o wysokich ciśnieniach. Nim gaz dotrze do odbiorców transportowany jest 

gazociągami średniego i niskiego ciśnienia. Te najcieńsze przewody wykonywane są obecnie 

z tworzyw sztucznych i sieć rozdzielcza gazu w miastach w praktyce nie jest narażona na 

uszkodzenia korozyjne, znacznie bardziej na uszkodzenia mechaniczne. 

W Polsce środowisko gazownicze dość prężnie zajmuje się problematyką korozji 

podziemnej infrastruktury gazowniczej, czego dowodem jest wydanie przez Izbę Gospodar-

czą Gazownictwa własnych standardów ST-IGG-0601 [13] i ST-IGG-0602 [14].  

Przemysł wydobywczy ropy naftowej także wniósł swój udział do normalizacji 

technologii ochrony katodowej naftociągów magistralnych opracowując swoją normę ISO 

15589-1 [15] powoli wypierającą podstawową normę opracowaną przez CEN [4]. 

Wprowadzenie przed około 20 laty nowych ochronnych powłok izolacyjnych przy 

produkcji rur stalowych oraz całkowite wyeliminowanie z użycia powłok bitumicznych 

w zasadniczy sposób zmieniło kanony ochrony przeciwkorozyjnej budowanych z nich ruro-

ciągów. Budowę warstwową powłok typu 3LPE lub 3LPP [16] ilustruje rys. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 6. Trójwarstwowa powłoka 3LPE (wg normy PN-EN ISO 21809-1): a) poddane śrutowaniu podłoże stalowe 

i ogrzane do ok. 150C, b) nakładana proszkowo elektrostatycznie żywica epoksydowa min. 125 μm (FBE – 

Fusion Bonded Epoxy), c) kopolimer min. 150 μm d) wytłaczana warstwa polietylenu lub polipropylenu 1,8 do 

4,7 mm i chłodzona wodą. 

Fig. 6. 3LPE three-layer coating (as per PN-EN ISO 21809-1 standard): a) steel base subjected to shot blasting 

– Fusion 

Bonded Epoxy), c) copolymer min. 150 μm d) extruded polyethylene or polypropylene layer 1.8 to 4.7 mm and 

cooled with water.   

 



Jednostkowa rezystancja powłok wzrosła o mniej więcej trzy rzędy wielkości w sto-

sunku do tradycyjnych powłok bitumicznych (z 10
4
 do 10

7
 m

2
) powodując rewolucję 

w stosowaniu technologii budowy rurociągów, ich eksploatacji i stosowania ochrony 

przeciwkorozyjnej. Także zasadniczej zmianie uległa technika ochrony katodowej – w ślad za 

zmniejszeniem zapotrzebowania prądowego do ochrony miniaturyzacji uległy urządzenia 

zasilające, a jednocześnie wzrosły wymogi związane z czułością i dokładnością aparatury 

pomiarowej. Pojawiła się także, silnie w Polsce lansowana, koncepcja „powłok bezdefek-

towych”, które uzyskuje się przy bardzo starannej zabudowie gazociągu, a następnie po 

zakopaniu wykryciu i usunięciu na powierzchni rury defektów powłoki. Wymagany system 

ochrony katodowej w takiej sytuacji służy głównie do oceny jakości powłoki na gazociągu. 

Stosowanie w Polsce powłok trójwarstwowych do budowy rurociągów stało się 

obecnie powszechne. Pojawiły się jednak także nowe zagrożenia – np. indukowanie się 

prądów przemiennych na dobrze izolowanych od ziemi gazociągach w pobliżu napo-

wietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Opracowana została także norma, 

która wskazuje wymagane drogi eliminowania tego zjawiska - PN-EN 15280 [17]. 

Pojawiająca się potrzeba stosowania rurociągów preizolowanych do budowy gazocią-

gów w przemyśle wydobywczym ropy i gazu, a także transportu cięższych frakcji z destylacji 

ropy naftowej ujawniła problem, który wymaga wprowadzenia zmian w przepisach [12]. 

W obecnej sytuacji wykonawcy przymuszani są przez nadzór budowlany do stosowania 

w odniesieniu do tych rurociągów ochrony katodowej, w wyniku czego poprzez przyłączanie 

do rur stalowych szeregu przewodów elektrycznych niweczy się szczelność zewnętrznej rury 

z tworzywa sztucznego. Jak już wspomniano ochrona katodowa nie ma zastosowania do rur 

preizolowanych i taka poprawka powinna się znaleźć we wspomnianym rozporządzeniu. 

Zbiorniki naziemne z osią pionową 

Zbiorniki magazynowe są nieodłącznym elementem krajobrazu w rejonach zakładów 

przerabiających ropę naftową, zakładów przemysłowych czy portów. Ich wspólną cechą cha-

rakterystyczną jest lekka budowa stalowa w kształcie walca posadowiona dnem na powierz-

chni ziemi. Zbiorniki posiadają dachy stałe lub ruchome (pływające). Na korozją narażone 

jest przede wszystkim dno zbiornika wewnątrz, szczególnie podczas przechowywania sub-

stancji zawierających agresywne w stosunku do stali składniki (zasolone wody, mikro-

organizmy) gromadzące się w tej części zbiornika, ale także i zewnętrzna powierzchni dna 

posadowiona na ziemi. Styka się ona stale z gruntem, do którego przedostają się wody 

opadowe oraz tlen z powietrza, a ponieważ obecność tego czynnika w części środkowej dna 

jest znacząco mniejsza, wytwarza się makroogniwo, które przyspiesza procesy korozyjne dna 

od strony zewnętrznej. Procesom tym sprzyja fakt, że technologia budowy tego rodzaju 

zbiorników przez wiele lat przewidywała budowę dna z gołych blach stalowych układanych 

na warstwie nasyconego mazutem piasku (norma API 650). Warto zapamiętać, że norma API 

651 [18] wielokrotnie już nowelizowana dotyczy ochrony katodowej dna tych zbiorników od 

strony fundamentu i ziemi.  

W roku 2013 CEN wydał analogiczną normę europejską EN 16299 [19] poświęconą 

w całości ochronie katodowej den zbiorników z osią pionową, z której wynika celowość 

i potrzeba stosowania tego zabezpieczenia, a nade wszystko wymaganie, aby dla nowych 

zbiorników projekt ochrony katodowej był skompletowany i zatwierdzony przed rozpoczę-

ciem jakichkolwiek robót budowlanych. Warto przypomnieć, że w przepisach [12] w § 64. 

pkt. 1. znajduje się zapis: „Nowo budowane zbiorniki stalowe powinny być zabezpieczone 

przed korozją … odpowiednio do wymagań określonych w Polskich Normach dotyczących 

tych zabezpieczeń.” Oznacza to, że ochrona katodowa den zbiorników będzie wymagana. 

Obszerniejsze omówienie wymagań normy znajduje się w opracowaniach [20]. 



Zbiorniki z osią poziomą 

Podziemne zbiorniki stalowe w postaci walczaków z osią poziomą budowane są pod 

ziemią i zakopcowane na powierzchni ziemi pojedynczo i w większych grupach. Są to 

zbiorniki małe na gaz LPG o objętości 2700 do 9200 l do zastosowań przydomowych lub 

w małych zakładach pracy, zbiorniki większe na gaz używane na stacjach paliw o pojemności 

od 10 do 20 m
3
 oraz większe zbiorniki paliwowe o pojemności do 80 m

3
. Typowo, na stacjach 

paliwowych, znajduje się najczęściej jeden zbiornik na gaz LPG i dwa zbiorniki paliwowe. 

Ponadto zbiorniki paliwowe wykorzystywane są w większych magazynach, bazach paliw 

i terminalach przeładunkowych. 

Pomimo licznych interwencji wymóg dotyczący stosowania ochrony przed korozją 

zewnętrznych ścianek zbiorników kontaktujących się z ziemią za pomocą ochrony katodowej, 

podobnie jak praktykowane jest to we wszystkich krajach rozwiniętych, nie został wprowa-

dzony w przepisach [12]. Od roku 2003 Europejski Komitet Normalizacyjny wydał normę 

PN-EN 13636 [21], włączając się do ogólnoświatowej akcji ochrony naturalnego środowiska 

i wód podskórnych. W Polsce upłynęło wiele czasu zanim rodzime służby, wzorem firm 

zagranicznych, odpowiedzialne za eksploatację baz i stacji paliw, powoli rozpoczęły stosować 

systemy ochrony katodowej zbiorników na stacjach nowobudowanych. Ze smutkiem trzeba 

stwierdzić, że na rynku pojawiły się natychmiast firmy, które nie wykonały tego zadania 

profesjonalnie, a niewłaściwe wykonawstwo odczuwalne jest do dnia dzisiejszego. 

W Polsce niemal wszystkie stacje posiadające zbiorniki LPG eksploatują je z ochroną 

katodową, a przyczyna tego fenomenu nie wynika z potrzeby ochrony przeciwkorozyjnej 

zbiorników, a w uzyskaniu 50% ulgi poprzez dwukrotne wydłużenie okresu pomiędzy 

przeglądami technicznym UDT. 

W początkowym okresie rozwoju systemów ochrony katodowej zbiorników paliwo-

wych i LPG na stacjach paliwowych wykonywane były instalacje z wykorzystaniem anod 

galwanicznych. Niestety, brak koordynacji prac z ekipami wykonawczymi stacji i brak zrozu-

mienia dla wymagań ochrony przeciwkorozyjnej spowodował, że obecnie w większości przy-

padków niezbędne jest wykonywanie instalacji z zewnętrznym źródłem prądu oraz również 

zmodernizowanie w tym kierunku wykonanych wcześniej instalacji. 

Typowa instalacja ochrony katodowej zbiornika przedstawiona jest na rys. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 7. Schemat instalacji ochrony katodowej podziemnego zbiornika stalowego za pomocą anod galwanicznych. 

Fig. 7. Schematic diagram of cathodic protection of an underground steel tank  with the use of galvanic anodes. 
 

Znaczącą trudnością w uzyskaniu zadawalających rezultatów ochrony katodowej 

zbiorników jest istniejący od wielu lat wymóg stosowania uziemienia otokowego zbiornika 

przed wyładowaniami atmosferycznymi, a także niefrasobliwość elektryków, którzy dokonują 

dalszych połączeń zbiornika z uziemieniami energetycznymi.   

 



Odwierty i studnie 

Pionowe otwory w ziemi, zarówno badawcze jak i wydobywcze, uzbraja się rurami 

stalowymi i osłoną betonową celem uniemożliwienia ich samoistnego zasypywania. 

Odwierty, np. z ropą naftową, gazem czy wodą, eksploatowane są przez wiele lat zarówno 

w ziemi, jak i w wodach morskich. Z tego względu zewnętrzne powierzchnie orurowania 

odwiertów i studni zabezpiecza się przed korozją za pomocą ochrony katodowej. 

Z technicznego punktu widzenia technika ta jest nieco odmienna od stosowanej dla 

wydłużonych konstrukcji wzdłuż powierzchni ziemi (rurociągów). Głębokie orurowania 

narażone są także na powstawanie makroogniw korozyjnych, które powinny być 

zniwelowane w drodze polaryzacji katodowej. Odmienna jest natomiast technika pomiarowa 

i ocena skuteczności działania zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. Aby uzyskać polaryzację 

elektrochemiczną w głębokich partiach ziemi, anody polaryzujące muszą być odpowiednio 

oddalone na powierzchni ziemi od odwiertu. 

Technologia ochrony katodowej orurowań odwiertów ma swoją teorię związaną 

z geometrią rozpływu prądu w ziemi oraz zróżnicowaną przewodnością elektryczną poszcze-

gólnych warstw w ziemi. Orurowania nie posiadają zazwyczaj żadnych powłok ochronnych, 

czasami uwzględniać trzeba otulinę betonową (zależnie od rodzaju odwiertu). Wymagania 

dot. ochrony katodowej orurowań zawarte są w normie europejskiej PN-EN 15112 [22]. 

Fundamenty 

Ochrona katodowa konstrukcji żelbetowych w Polsce nie jest upowszechniona w taki 

stopniu jak w krajach o bardziej srogim klimacie i z rejonami górskimi, gdzie w codziennej 

praktyce występuje potrzeba odladzania jezdni i rozjazdów z wykorzystaniem soli mineral-

nych. To głównie chlorek sodu, penetrując przez otulinę betonową, katastrofalnie przyspiesza 

korozję zbrojenia konstrukcji żelbetowych i w rezultacie powoduje odspojenie zewnętrznej 

warstwy betonu i niszczenie konstrukcji nośnej. Opisane zjawisko oczywiście występuje 

również w naszym klimacie, ale rozpoznawane jest przede wszystkim jako niedbałość wyko-

nawców i brak kontroli jakościowej podczas budowy. 

Sposób realizacji ochrony katodowej stali w betonie oraz związane z tym wymagania 

techniczne określony jest w uzgodnionej pomiędzy CEN i ISO normie EN-ISO 12696 [23]. 

Dokument ten dotyczy w znaczącej mierze technologii ochrony katodowej stalowego 

zbrojenia konstrukcji żelbetowych eksponowanych w atmosferze, ale także zanurzonych 

w wodzie i ziemi. Beton zanurzony w wodzie lub ziemi, gdzie również przesiąka wilgocią, 

staje się bardzo dobrym przewodnikiem prądu i z punktu widzenia obwodu elektrycznego 

zachowuje się w instalacjach ochrony katodowej tak jak grunt. Szacowanie warunków 

polaryzacji katodowej podziemnych części konstrukcji żelbetowych ukształtowało się 

w czasie wieloletnich doświadczeń. W dużym uproszczeniu, ale na ogół z niewielkim błędem, 

do obliczeń chronionej powierzchni stali można przyjąć powierzchnie boczne konstrukcji 

żelbetowej, udowodniono bowiem, że biorąca udział w reakcjach elektrochemicznych 

rozwinięta powierzchnia prętów zbrojeniowych mniej więcej odpowiada powierzchni otuliny 

betonowej. 

Ochrona katodowa fundamentów powinna być stosowana we wszystkich odpowie-

dzialnych lub wysilonych technicznie obiektach, np. konstrukcji wsporczych, przyczółkach 

mostów i wiaduktów. Ochroną katodową obejmuje się także płyty mostowe i rozjazdy na 

autostradach. 

Fundamenty wraz ze swoim uzbrojeniem stalowym są obecnie wykorzystywane jako 

uziemienia elektryczne. Ponieważ dopuszczone są również uziemienia miedziane oraz ze stali 

ocynkowanej, może okazać się, że jedynym sposobem zahamowania ewentualnego szkodli-

wego oddziaływania na siebie tych metali (ogniwo) będzie ich wspólna ochrona katodowa.  



Podsumowanie 

Zebrana powyżej garść informacji technicznych miała na celu z jednej strony zapre-

zentowanie aktualnych problemów, jakie dotyczą ochrony przeciwkorozyjnej niewidocznej 

gołym okiem podziemnej infrastruktury miejskiej i przemysłowej, a z drugiej uzmysłowienie 

istnienia olbrzymiego obszaru możliwych działań zmierzających do udoskonalenia stosowa-

nych obecnie technologii przeciwkorozyjnych. Tak jak niewidoczna jest ta podziemna  

infrastruktura, tak samo nie jest widoczna najczęściej tu wymieniana technologia ochrony 

przeciwkorozyjnej stosowana do wydłużenia jej żywotności – ochrona katodowa. 

Technologia ochrony katodowej, której podstawy znane są od prawie 200 lat, wydaje 

się być panaceum na wszystkie możliwe przypadki uszkodzeń korozyjnych w środowiskach 

elektrolitycznych. I chyba tak jest, ale – jak zawsze w takich przypadkach – diabeł tkwi 

w szczegółach. Nie ma w tej technice takich samych sytuacji terenowych, podobnie jak nie 

ma jednakowych odcisków palców – to zasłyszana opinia od jednego ze specjalistów 

amerykańskich. Każdy z przypadków wymaga odrębnej analizy i zazwyczaj indywidualnego 

rozwiązania.  

Te prawdy o samej technologii oraz o potrzebie posiadania wiedzy i doświadczenia, 

by z niej we właściwy sposób korzystać, znalazły swoje odzwierciedlenie w zaliczeniu 

specjalistów zajmujących się ochroną katodową do grupy zawodów kwalifikowanych, wyma-

gających do ich wykonywania posiadania odpowiedniego certyfikatu. Najpierw Europejski 

Komitet Normalizacyjny w roku 2006 – norma EN 15257 [24], a następnie w ślad za nim 

komitet ISO – norma ISO 15257 [25] w bieżącym roku ustanowiły znormalizowane wymaga-

nia określające oczekiwane kompetencje personelu zajmującego się ochroną przed korozją 

z wykorzystaniem ochrony katodowej. Norma EN 15257 ustanawia 3 poziomy kompetencji, 

zaś norma ISO 15257 - 5 poziomów. Normy określają wymagany zakres wiedzy, umiejętnoś-

ci praktycznych i doświadczenia zawodowego na każdy z poziomów kompetencji. 

Obie normy dzielą zastosowania ochrony katodowej na 4 obszary: 

- ochrona katodowa konstrukcji podziemnych i zanurzonych, 

- ochrona katodowa konstrukcji w wodzie morskiej, 

- ochrona katodowa wewnątrz urządzeń, 

- ochrona katodowa stali w betonie. 

W Polsce, po kilkuletnich staraniach Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony 

przed Korozją SEP i Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego, nad certyfikacją personelu 

ochrony katodowej objął patronat UDT CERT, jednostka certyfikująca działająca według 

norm europejskich, posiadająca akredytacje PCA w zakresie certyfikacji systemów zarzą-

dzania, wyrobów i osób. Do chwili obecnej UDT CERT udzielił 16 certyfikatów 3 stopnia 

w sektorze zastosowań konstrukcje metalowe podziemne lub zanurzone (sektor obejmuje na 

przykład: zakopane rurociągi, odcinki rurociągów lądowych przecinających rzeki, jeziora lub 

krótkie odcinki mórz, zakopane zbiorniki, dna (stronę zewnętrzną) zbiorników naziemnych, 

orurowanie odwiertów). 

Należy mieć nadzieję, że kadra ta – w obszarze zastosowań ochrony katodowej 

infrastruktury miejskiej i przemysłowej – przyczyni się do dalszego rozwoju systemów 

ochrony katodowej, przedłużenia żywotności konstrukcji i bezpieczeństwa eksploatacji. 
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