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Wprowadzenie

Korozja materiałów, a w szcze-

gólności tworzyw konstrukcyj-

nych, jest zjawiskiem powszech-

nie znanym, które towarzyszy 

działalności niemal w każdej 

dziedzinie techniki i gospodarki. 

Zjawisko to jest dokuczliwe nie 

tylko ze względów estetycznych, 

jak często jest postrzegane na 

otaczających nas przedmio-

tach stalowych, ale z powodów 

technologicznych, gdzie potrafi  

objawiać się w postaci uszko-

dzeń maszyn i urządzeń, awarii 

stalowych ścianek rurociągów 

lub zbiorników transportujących 

i magazynujących niebezpieczne 

dla otoczenia substancje, które 

w konsekwencji mogą zagrażać 

środowisku naturalnemu, a na-

wet zdrowiu i życiu ludzi. 

Nauka o korozji i metodach jej 

przeciwdziałania, dziedzina bar-

dzo szeroka i interdyscyplinarna, 

osiągnęła obecnie taki stopień 

rozwoju, że jej aktywne wyko-

rzystanie wpływa w znaczący 

sposób na efektywność zabez-

pieczeń przeciwkorozyjnych. Od 

lat szacuje się, że zastosowanie 

jedynie istniejącej wiedzy, bez 

konieczności inwestycji w dal-

sze badania, może ograniczyć 

niekorzystne zjawiska korozyjne 

o 25-30%.

Straty bezpośrednio powodo-

wane przez zjawisko korozji 

w gospodarce światowej są ol-

brzymie – szacowane obecnie 

na poziomie ok. 3 % światowego 

PKB. W USA obliczono w roku 

1998 roczne straty na poziomie 

$276 mld USD [1], zaś w Polsce 

takie szacunki strat bezpośred-

nich i pośrednich w roku 2000 

określone zostały aż na 10% [2].

Z konfrontacji wyżej przyto-

czonych danych jasno wynika, 

że szeroko zakrojone wdroże-

nie nowoczesnych technologii 

przeciwkorozyjnych może być 

źródłem szybkiego uzyskania 

znacznych oszczędności w skali 

całego państwa. Dlatego w więk-

szości uprzemysłowionych kra-

jów podejmowane są działania 

techniczne i organizacyjne 

zmierzające do racjonalnego 

wyeliminowania istniejących 

problemów korozyjnych. W wie-

lu przodujących przemysłowo 

krajach wprowadza się obecnie 

pojęcie i system „zarządzania 

korozją” („corrosion manage-

ment”) zamiast dotychczas 

używanej – „walki z korozją”, 

a także zamiast pojęcia „ochrona 

przed korozją” używa się coraz 

częściej określenia „kontrola/

sterowanie korozją” („corrosion 

control”). Polega to głównie na 

dokładnym stosowaniu najnow-

szej wiedzy z zakresu ochrony 

przed korozją, monitorowaniu 

zjawisk korozyjnych i przebiegu 

procesów korozyjnych na wy-

branych obiektach, wyciąganiu 

wniosków i natychmiastowym 

przenoszeniu ich do praktycz-

nego wykorzystania. Niezbędne 

jest także szacowanie kosztów 

życia obiektu przez cały okres 

eksploatacji zabezpieczeń prze-

ciwkorozyjnych dla różnych 

wersji technologicznych w celu 

wybrania tej optymalnej pod ką-

tem technicznym i ekonomicz-

nym. Można założyć, że poprzez 

kompleksowe stosowanie sys-

temu zarządzania korozją, po-
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Streszczenie: Współczesne techniki ochrony przeciw-
korozyjnej w procesach wytwarzania, magazynowania 
i transportu w warunkach oddziaływania różnego rodzaju 
czynników agresywnych korozyjnie w przemyśle muszą 
być dostosowane do nowoczesnych technik organizacji 
produkcji, wymagań bezpieczeństwa eksploatacji oraz 
ochrony naturalnego środowiska. Tak jak i inne zagroże-
nia w produkcji, ryzyko uszkodzeń korozyjnych i metody 
ich racjonalnego eliminowania muszą znajdować się pod 
stałą kontrolą techniczną odpowiednio przygotowanych 
służb. Dotyczy to zarówno pojedynczych maszyn czy 
urządzeń, jak również dużych obiektów przemysłowych, 
np. całej infrastruktury podziemnej. Ten stale udoskona-
lany proces, który uzyskał już trwałą nazwę „zarządzanie 
korozją”, przedstawiony został w artykule na przykładzie 
praktycznie stosowanej już od lat organizacji ochrony 
przeciwkorozyjnej dużych podziemnych rurociągów.
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Abstract: Modern techniques of corrosion protection in 
the process of manufacture, storage and transport under 
the infl uence of various kinds of corrosive agents in the 
industry must be adapted to modern techniques of or-
ganization of production, the requirements of operational 
safety and protection of the natural environment. Like 
other risks in production, the risk of corrosion and meth-
ods of rational elimination must be under the permanent 
control of adequately trained technical staff. This applies 
to both individual machines and equipment as well as 
large industrial facilities, such as the entire underground 
infrastructure. This constantly improved process that has 
already received a permanent name „corrosion manage-
ment”, outlined in the article as an example practically 
used for years corrosion protection organization of large 
underground steel pipelines.
Keywords: corrosion, industrial equipment, risk man-
agement,  corrosion management, pipelines

Резюме: Современные методы защиты от коррозии 
в процессе производства, хранения и транспортиров-
ки под влиянием различных видов коррозионных 
агентов в отрасли должны быть адаптированы к со-
временным методам организации производства, тре-
бованиям эксплуатационной безопасности и защиты 
окружающей среды. Как и другие риски в производ-
стве, риск коррозии и методов рационального лик-
видации должны быть под постоянным контролем 
надлежащую подготовку технического персонала. 
Это касается как отдельных машин и оборудования, 
а также крупных промышленных объектов, таких 
как всей подземной инфраструктуры. Этот процесс 
постоянно совершенствуется, что уже получил на-
звание „Управление коррозией”, изложенный в статье 
на примере практически использованной в течение 
многих лет организации защиты от коррозии боль-
ших подземных стальных трубопроводов.
Ключевые слова: коррозия, промышленное обо-
рудование, управление рисками, управление 
коррозией, трубопроводы
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cząwszy od wyboru właściwej metody 

ochrony przed korozją, prawidłowego 

konstruowania obiektów, optymalnego 

doboru systemu ochronnego, popraw-

nego wykonawstwa zabezpieczenia, 

a na zgodnej z przepisami eksploatacji 

i konserwacji skończywszy, w stosun-

kowo krótkim czasie obecnie ponoszo-

ne ekonomiczne skutki korozji można 

zmniejszyć docelowo o ok. 30%.

Omówienie współczesnego podejścia 

do ograniczania kosztów wynikających 

z procesów korozyjnych z wykorzysta-

niem systemów zarządzania korozją 

najlepiej omówić na przykładzie, który 

w technice stosowany jest już od dłuż-

szego czasu – zachowania integralno-

ści dużych obiektów przemysłowych 

jakim są podziemne rurociągi stalowe 

przeznaczone do dalekiego transportu 

mediów energetycznych i wody [3]. 

Pomimo tego, że obiekty tego typu są 

pod stałą kontrolą obsługi, dochodzi do 

ich korozyjnych uszkodzeń i awarii. 

W szczególności poważnym proble-

mem jest eksploatacja rurociągów sta-

rych, budowanych nierzadko w warun-

kach dalekich od obecnie uznanych za 

prawidłowe. To dla takich przypadków 

opracowano proces zarządzania koro-

zją rurociągów poprzez bezpośrednią 

ocenę korozji zewnętrznej (ECDA) [4]. 

Zasady tworzenia takiego systemu 

i działanie procesu ECDA omówiono 

bardziej szczegółowo poniżej.

Podziemne rurociągi stalowe –
– problemy korozyjne

Pomimo stosowania coraz to lepszych 

materiałów i technologii do wytwarza-

nia powłok ochronnych oraz eksplo-

atacji systemów ochrony katodowej, 

uszkodzenia korozyjne rurociągów sta-

lowych ciągle w statystykach znajdują 

się w czołówce przyczyn ich awarii, 

konkurując jedynie z uszko dzeniami 

powstałymi wskutek mecha nicznych 

uszkodzeń rur przez działalność ob-

cych przedsiębiorstw (stron trzecich). 

Zwraca się uwagę także na to, że ilość 

i częstotliwość uszkodzeń korozyjnych 

utrzymuje się w ostatnich latach na 

zbliżonym poziomie – stanowi ok. 

30% wszystkich przypadków awa-

ryjnych. Czynniki zewnętrzne, a nie 

błędy konstruk cyjne czy eksploata-

cyjne, zostały uznane za podstawową 

przyczynę wypadków zarówno dla ru-

rociągów gazowych jak i ropy naftowej. 

Niestety, nie zwraca się uwagi na brak 

wiedzy i niezbędnego wykształcenia 

służb eksploatujących systemy ochro-

ny katodowej, podstawowej techniki 

kontrolującej procesy korozyjne pod-

czas eksploatacji rurociągów. 

Współczesne rurociągi zabezpiecza się 

przed korozją za pomocą odpowiednio 

dobranych powłok ochronnych, dobrze 

przylegającej do stalowego podłoża 

grubej warstwy dielektrycznej, oraz 

ochrony katodowej, której zdaniem jest 

uniemożliwienie przebiegu procesów 

korozyjnych w miejscach uszkodzeń 

powłoki ochronnej. Obecnie podczas 

budowy linii przesyłowej starannie do-

biera się materiały i kontroluje wyko-

nawstwo zabezpieczeń przeciwkoro-

zyjnych. Podczas eksploatacji kontrolę 

zachodzących zjawisk korozyjnych na 

powierzchni części liniowej rurociągu 

w całości przejmuje system ochrony 

katodowej. To za pomocą tego syste-

mu gromadzone są obecnie informacje 

o aktualnej kondycji ochrony przeciw-

korozyjnej i rurociągu. 

Ponadto nowe rurociągi buduje się tak, 

że przystosowane są do inspekcji od 

strony wewnętrznej za pomocą tzw. 

tłoków inteligentnych, które prze-

mieszczając się wewnątrz rurocią-

gów z olbrzymią precyzją dokonują 

pomiarów grubości ścianki rurociągu 

na całej jego trasie. Technika ta wyko-

rzystywana jest na nowych rurocią-

gach jako standardowa, a sama metoda 

jest znormalizowana [5-7].

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn docho-

dzi lokalnie do powstania uszkodzenia 

stalowej ścianki wskutek korozji od 

strony zewnętrznej, proces ten zazwy-

czaj nie jest obserwowany przez służ-

by operatora, ponieważ przebiega na 

bardzo małej powierzchni i w miejscu 

niewidocznym pod ziemią. Z natury 

rzeczy – zawsze w miejscu uszkodze-

nia zewnętrznej powłoki ochronnej. 

Przyczyn takiej sytuacji może być kilka 

– zazwyczaj są to anomalie związane 

z właściwościami elektrycznymi śro-

dowiska i ekranowaniem prądu ochro-

ny katodowej przez różnego rodzaju 

obiekty w ziemi. Pojawiają się także 

nowe zagrożenia, np. korozja spowo-

dowana przez indukowane prądy z li-

nii elektroenergetycznych wysokiego 

napięcia.

Największą awaryjność wykazują ruro-

ciągi już eksploatowane w ziemi przez 

szereg lat. Procesy starzenia powłok, 

wynikające z niedoskonałości stosowa-

nych wcześniej materiałów, a także nie 

najwyższej jakości wykonawstwo prac 

podczas budowy rurociągów spowodo-

wało, że systemy ochrony katodowej na 

takich obiektach pracują w trudnych 

warunkach - przy stosunkowo dużych 

gęstościach prądu. Wszelkie anomalie 

z biegiem czasu ujawniają się dopiero 

w postaci uszkodzeń, ponieważ ich 

ilość i powierzchnia są stosunkowo 

duże, a wśród nich pojedynczych, naj-

groźniejszych przypad ków zazwyczaj 

nie można wyselekcjono wać.

Stare rurociągi nie są przystosowane 

do inspekcji od strony wewnętrznej 

za pomocą tłoków inteligentnych, ale 

współczesne metody pomiarów z po-

wierzchni ziemi pozwalają na okre-

ślenie miejsc, gdzie znalazły się pod 

ziemią uszkodzenia w izolacji powstałe 

z braku odpowiedniego dozoru tech-

nicznego czy niedostatków materiało-

wych w latach ubiegłych. Stwarza to 

szansę na stosunkowo proste uspraw-

nienie systemu ochrony przeciwko-

rozyjnej rurocią gów poprzez lokalne 

naprawy powłoki ochronnej i odpo-

wiednią regulacje systemu ochrony 

katodowej.

Metody detekcji defektów izolacji, 

a więc potencjalnych miejsc uszko-

dzeń ścianki rurociągu, są obecnie 

w powszechnym użyciu i mogą zapo-

biec awarii, jeśli w następstwie badań 

podjęty zostanie kompleksowy progra-

mu konserwacji powłoki ochronnej lub 

podjęta decyzja o rehabilitacji określo-

nego odcinka rurociągu. Zagadnienie 

to jest aktualne w dużych i starych 

sieciach.

Istniejące zagrożenia korozją znane są 

przemysł

Fig. 1. Wypływ medium przez perforację koro-
zyjną w rurociągu stalowym
(ułożonym w gruncie)
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operatorom rurociągów. Są one badane 

i anali zowane. Opracowano w ciągu 

ostatnich lat szereg nowych technik 

pomiarowych umożliwiających pre-

cyzyjną lokalizację uszkodzeń izolacji 

rurociągów oraz ocenę skuteczności 

ochrony katodowej w defektach po-

włoki ochronnej. Jednak bezpośrednia 

ocena uszkodzeń korozyjnych - po-

przez odkopanie i pomiar ubytków 

w ściance - dokonywana jest spora-

dycznie, często dopiero w miejscach 

występowania awarii korozyjnych. 

Badanie stanu technicznego rurocią-

gów poprzez bezpośrednie pomiary 

na odkopanych fragmentach ścianek 

stalowych dokonywane jest z poczucia 

potrzeby technicznej, a nie wymogu 

zasad czy procedur regulujących spo-

sób eksploatacji obiektów podziem-

nych.

Przeprowadzone pod koniec ubiegłego 

wieku w USA szacunki strat ekono-

micznych związanych z korozją i wy-

nikająca z tego potrzeba wprowadzenia 

zarządzania korozją w przemyśle za-

owocowały przyjęciem strategicznego 

programu obniżenia kosztów korozji 

rurociągów, których cele zebrane są 

w tabeli 1 [8].

Efektem podjętych wówczas działań 

strategicznych było wprowadzenie 

kontroli kwalifi kacji operatorów ruro-

ciągów w USA, obowiązkowe szkolenia 

z zakre su metod ochrony rurociągów 

przed korozją, opracowanie proce du ry 

postępowania umożliwiającej bezpo-

średnią ocenę uszkodzeń korozyjnych 

na rurociągach i podniesienie bezpie-

czeństwa ich eksploatacji. Zostały one 

także wymuszone przepisami podwyż-

szającymi poziom bezpieczeństwa 

eksploatacji rurocią gów w USA [9].

Bezpośrednia ocena korozji 
rurociągu (norma NACE SP0502 
[10])

Bezpośrednia ocena korozji rurociągu 

od strony zewnętrznej (External Cor-

rosion Direct Assessment – ECDA) 

stanowi nową koncepcję, której pod-

stawą jest ciągły strukturalny proces 

oceny i zarządzania oddziaływaniem 

korozji od strony ziemi na integral-

ność rurociągu podziemnego. Metoda 

ta przeznaczona jest do wykorzysty-

wania przez operatorów rurocią gów 

obok oceny korozji od strony we-

wnętrznej (Internal Corrosion Direct 

Assessment – ICDA), tradycyjnych już 

nieniszczących badań od wewnątrz 

rurociągów (In Line Inspection - ILI) 

czy prób ciśnieniowych. Poniżej omó-

wiono podstawowe wymagania normy 

[10], która w najlepszy sposób ilustruje 

współczesną koncepcję zarządzania 

korozją.

Kluczowym elementem metody ECDA 

jest połączenie pośrednich badań 

i kontroli rurociągu dokonywanych 

z powierzchni ziemi z fi zyczną charak-

terystyką obiektu i historią eksploatacji 

rurociągu. W następstwie tego nastę-

puje badanie fi zyczne (bezpośrednie) 

rurociągu w miejscach zidentyfi kowa-

nych poprzez badania pośrednie jako 

potencjalnie narażone na uszkodzenie. 

Analizowane razem dane te umożli-

wiają stworzenie wiarygodnej oceny 

integralności rurociągu i upoważniają 

do zmniejszenia poziomu ryzyka wy-

wołanego zagrożeniem stwarzanym 

przez korozją ziemną. Typowe pomiary 

pośrednie nie określają wprost ubyt-

ków ścianki rurociągu, a zazwyczaj 

służą do zweryfi kowania działania 

systemów ochrony przeciwkorozyj-

nej (tj. powłok ochronnych i ochrony 

katodowej). Stąd też bezpośrednie ba-

dania, ale przeprowadzone w sposób 

zaplanowany i w precyzyjnie określo-

nych miejscach, mają bardzo ważne 

znaczenie w zarządzaniu ryzykiem 

eksploatacji rurociągów.

Norma SP0502 pomyśla  na została jako 

poradnik dla operatorów w stosowaniu 

techniki ustalania zagrożenia koro-

zyjnego stalowych ścianek rurociągu 

w sposób bezpośredni. Podaje ona jaką 

strukturę powinien posiadać proces 

ECDA i jak go zastosować. Nie odnosi 

się natomiast do związanego z nim 

systemu zarządzania bazami danych, 

niezbędnego do prawidłowej obsłu-

gi ECDA. Stąd też norma jest jedynie 

przewodnikiem, wg którego należy do-

konywać adaptacji metody indywidu-

alnie do każdego systemu rurociągów. 

Wobec trudności stosowania metod 

pomiarowych od strony wewnętrznej 

na starych gazociągach, nie przystoso-

wanych konstrukcyjnie do tego typu 

badań, prawnie zaakceptowana meto-

dologia oceny ryzyka korozji od strony 

zewnętrznej, podana w tej normie, ma 

szansę na szerokie wdrożenie w dzia-

łalności technicznej.

Norma obejmuje czteroetapowy pro-

ces, na który składają się działania wg 

Fig. 2.

Ostatni element jest procesem, w któ-

Cel strategiczny Komentarz

   
 

               
        

    
                

    

    
 

          
     

    
 

           
            

      

    
   

          
   

  
  

          
            

    

   


       
    

     


         
        

Tabela 1. Program strategiczny obniżenia kosztów korozji rurociągów w USA po 1998 r.
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rym dane pochodzące z poprzednich 

trzech etapów są łączone, porówny-

wane i poddawane walidacji. Stano-

wią one ponownie dane wejściowe do 

etapu pierwszego ECDA podczas ko-

lejnej analizy danych dla określonego 

odcinka rurociągu i innych podobnych 

lokalizacji terenowych. ECDA jest więc 

złożonym procesem interdyscyplinar-

nym, wymagającym współpracy sze-

regu specjalistów z różnych dziedzin 

nauki i techniki – od gromadzenia 

i integracji danych po wieloaspekto-

wą analizę inżynier ską.

Jeśli proces bezpośredniej oceny ze-

wnętrznej korozji dla danego ruro-

ciągu prowadzony jest wg normy po 

raz pierwszy, w szcze gólności gdy nie 

posiada on dobrze udoku men towanej 

historii eksploatacji oraz gdy nie były 

wykonywane na nim badania pośred-

nie oceny jakości powłoki ochronnej 

czy skuteczności ochrony katodowej, 

to konieczne jest zastosowanie ostrzej-

szych wymagań i odpo wiedniego do-

datkowego programu badań. Dotyczy 

to także pogłębienia wiedzy oraz zro-

zumienia związku pomiędzy korozją 

zewnętrznej ścianki rurociągu a jego 

integralnością (pojęcie „integralności 

rurociągu” lepiej oddaje cel prowadzo-

nych prac w ramach ECDA niż takie 

pojęcia jak „stopień zniszczenia ruro-

ciągu” czy „wielkość ubytków ścianki 

rurociągu” – a sens jest ten sam).

Poniżej pokrótce zaprezentowane 

zostaną główne zadania, które reali-

zuje się w poszczególnych etapach 

procesu. 

Ocena wstępna

Przedmiotem prac wstępnych (Pre-As-

sessment Step) jest ustalenie czy tech-

nika ECDA może mieć zastosowanie 

(jest wykonywalna) dla określonego 

rurociągu oraz wytypowanie pośred-

nich technik badawczych i zidentyfi ko-

wanie obszarów zastosowania ECDA. 

Krok ten wymaga zgromadzenia wy-

starczającej ilości danych, ich scalenia 

i analizy. Prace wstępne 

W zależności od historii eksploatacji 

i aktu alnej kondycji rurociągu zakres 

niezbędnej bazy danych ustala ope-

rator rurociągu i określa wartości kry-

tyczne dla powodzenia procesu ECDA. 

Jako minimum operator rurociągu 

powinien uwzględnić dane związa-

ne z ruro ciągiem i jego konstrukcją, 

właściwościami środowiska (otaczają-

cego gruntu), ochroną przeciwkoro zyj-

ną i danymi eksploatacyjnymi. Dane 

gromadzone w omawianej fazie ECDA 

są analogiczne jak do oceny ryzyka 

eksplo ata cji rurociągów, techniki 

stosowa nej coraz częściej, również 

w Polsce. Brak możliwości ich zgro-

madzenia wyklucza możliwość rozpo-

częcia procesu ECDA dla określonego 

odcinka rurociągu. 

Zgromadzone dane powinny być pod-

dane odpowiedniej analizie w celu 

wykluczenia miejsc (odcinków), 

w których skuteczne zastosowanie 

procesu ECDA może być utrudnione 

lub niemożliwe.

We wszystkich lokalizacjach i rejo-

nach, gdzie ma być stosowany pro-

ces ECDA, operator rurociągu powinien 

wytypować co najmniej dwie techniki 

pomiarów pośrednich, których zada-

niem będzie ocena aktywności koro-

zyjnej w stosunku do rurociągu i/lub 

ocena obecności i wielkości uszkodzeń 

powłoki ochronnej. Należy dobierać 

techniki komplementar nie, tzn. niedo-

skonałości jednej z nich powinny być 

kompensowane przez zalety drugiej. 

Do badań pośrednich zaliczono pomia-

ry wzdłuż rurociągu (Close Interval Su-

rvey – CIS), pomiary spadków napięć 

na powierzchni ziemi wywołanych 

przepły wem prądów (Current Voltage 

Gradient Surveys – ACVG and DCVG), 

pomiary metodą Pearson’a, pomiary 

elektromagne tycz ne oraz pomiary tłu-

mienia prądu (AC Current Attenuation 

Surveys). 

Operator nie jest zobowiązany sto-

sować tych samych technik wzdłuż 

całego odcinka rurociągu, a odwrotnie, 

powinien stosowane techniki dopaso-

wywać do sytuacji lokalnej. 

Końcową fazą oceny wstępnej jest 

identyfi kacja i podział rurociągu na 

tzw. obszary zastosowań ECDA. Sta-

nowi on fragment odcinka rurociągu, 

który ma te same właściwości fi zyczne, 

historię przebiegu procesów korozyj-

nych, oczekiwane warunki korozyjne 

w przyszłości, i na których stosowa ne 

są te same metody pośrednie oceny 

zagro że nia korozyjnego. Cały rozpa-

trywany rurociąg lub jego odcinek 

powi nien być podzielony na tak zde-

fi niowane rejony. Obszary te mogą być 

zmodyfi kowane w toku przebiegu pro-

cesu ECDA po wykona niu pomiarów 

pośrednich i bezpośrednich zagrożenia 

korozyjnego rurociągu. 

Badania pośrednie

Badania pośrednie (Indirect Inspec-

tion Step) stanowią drugi główny 

etap procesu ECDA i wykonywane 
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Fig. 2. Etapy działań w procesie zarządzania korozją.
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są na wszystkich wcześniej określo-

nych obszarach zastosowań ECDA. 

Przedmiotem badań pośrednich jest 

identyfi ka cja i określenie intensyw-

ności uszkodzeń powłoki ochronnej, 

innych anomalii oraz obszarów, w któ-

rych istnieje zagrożenie korozyjne lub 

może ono wystąpić w przy szłości. Wy-

magane jest zastosowanie co najmniej 

dwóch metod pomiarowych wykony-

wanych z powierzchni ziemi. 

Miejsca badań w terenie powinny być 

jednoznacznie zlokalizowane geogra-

fi cznie, np. za pomocą systemu GPS, 

i zdokumentowa ne do celów porów-

nawczych i ustalenia pozy cji ewentu-

alnych odkrywek. Do tego celu może 

być wykorzystywane komercjalne 

opro gra mowanie typu GIS (Geographic 

Informa tion System).

Po ustaleniu i zweryfi kowaniu miejsc 

wyko nanych badań w stosunku do lo-

kalizacji rurociągu, operator defi niuje 

i stosuje kryteria umożliwiające oce-

nę zagrożenia korozyjnego w każdej 

z tych lokalizacji. Klasyfi kacja przypi-

sywana jest dla każdego miejsca i in-

dywidualnego obszaru ECDA. Zazwy-

czaj wystarczająca jest klasyfi kacja 

trzystopniowa. 

Po ostatecznym zweryfi kowaniu wy-

ników operator rurociągu porównuje 

uzyskane rezultaty badań z danymi 

zgromadzonymi w pierwszej fazie pro-

cesu ECDA i jeśli nie są zgodne, należy 

ponownie określić stosowalność dla 

danego odcinka procesu ECDA lub po-

nownie zdefi niować obszary ECDA.

Badania bezpośrednie

Celem badań bezpośrednich (Direct 

Examina tion Step) jest określenie 

lokalizacji ustalonych w badaniach 

pośrednich jako najgroźniejsze oraz 

bezpośrednie zebranie danych do oce-

ny stopnia uszkodzenia korozyjnego 

rurociagu. Wykonanie tego etapu wy-

maga dokonania odkrywki (odsłonię cia 

powierzchni rury) celem przepro wa-

dzenie badań na rurociągu i w środowi-

sku w najbliższym jego otoczeniu. Wy-

magany jest co najmniej jeden wykop. 

Kryteria wyboru miejsca do odkrywki 

na podstawie badań pośrednich mogą 

być różne dla poszczególnych regio-

nów ECDA, będących funkcją stanu 

technicznego rurociągu, wieku, historii 

systemu ochrony przeciwkorozyjnej 

itp. Jako minimum ustalono kryteria 

trzystopniowej kwalifi kacji:

do natychmiastowego podjęcia badań 

bezpośrednich (odkrywek),

do zaplanowania odpowiednich badań 

bezpośrednich na rurociągu,

do zastosowania monitorowania czyn-

ników umożliwiających ocenę stopnia 

zagrożenia korozyjnego.

Operator rurociągu przed dokona-

niem odkrywki powinien zdefi niować 

minimalne wymagania dotyczące 

gromadzo nych informacji i sposobu 

ich przygotowania. 

Do typowych czynności zalicza się:

pomiar potencjału rurociągu,

pomiar rezystywności gruntu,

pobranie próbki gruntu,

pobranie próbki wody,

pomiar pH na powierzchni,

wykonanie dokumentacji fotografi cz-

nej,

dane dotyczące innych analiz, takich 

jak korozja wywołana mikroorgani-

zmami, pękanie korozyjne itp.

Jako typowe dzia łania umożliwiające 

oszacowanie stanu powłoki i ścianki 

rurociągu przewiduje się następujące 

czynności:

identyfi kację typu powłoki,

ocenę stanu powłoki,

pomiar grubości powłoki,

ocenę adhezji powłoki,

odwzorowanie degradacji powłoki (pę-

cherze, odspojenia itp.),

pobranie próbek produktów korozji,

identyfi kację ubytków korozyjnych,

dokumentację fotografi czną.

W miejscach znalezionych ubytków 

korozyj nych operator powinien okre-

ślić i obliczyć wytrzymałość mecha-

niczną rurociągu na podstawie metod 

obliczeń podanych w normach.

Jeśli obliczona wartość jest mniejsza 

od akceptowanej dla danego odcinka 

rurociągu, niezbędna jest naprawa lub 

wymiana rury. 

Ujawnione zagrożenie korozyjne po-

winno być zidentyfi kowane i powinny 

być podjęte czynności zmie rzających 

do przeciwdziałania występowania 

uszkodzeń wywołanych głównym 

czynnikiem korozyjnym. W celu zwe-

ryfi kowania kryteriów wyboru potrze-

by dokonywania odkrywek oraz kry-

teriów klasy fi kacji badań pośrednich 

operator powinien dokonać oceny 

tych badań, obliczeń wytrzymałości 

i analizy głównych przyczyn korozji. 

Należy oszacować rozległość i wiel-

kość uszkodzeń korozyjnych w relacji 

do kryteriów przyjętych do oceny po-

trzeby naprawy rurociągu, a następnie 

dokonać odpowiednich korekt.

Ocena końcowa

Przedmiotem oceny końcowej (Post-

Assess ment Step) jest ustalenie in-

terwału kolejnych badań oraz ogólna 

ocena efektywności procesu ECDA. 

Obejmuje ona następujące czynno-

ści:

określenie przewidywanego dalszego 

okresu eksploatacji rurociągu na pod-

stawie wyników badań postępu korozji 

i wielkości ubytków korozyjnych (je-

śli z oceny ECDA wynika, że nie ma 

uszkodzeń korozyjnych – żywotność 

rurociągu przyjmuje się jak dla obiektu 

nowego),

ustalanie interwału badań i ocen na 

poziomie połowy czasu uprzednio 

przewidywanej żywotności rurocią-

gu w danym obszarze ECDA (sposób 

ten wykorzystywany jest powszechnie 

w tech ni ce i stosowany w planowaniu 

remontów),

ocenę efektywności ECDA, tj. walidację 

procesu i poszczególnych jego części 

– losowo wybranych badań dodatko-

wych, korek tę kryteriów i prioryte-

tów. 

korektę wszystkie poprzednich etapów 

przemysł

Fig. 3. Badania pośrednie – ocena stanu izola-
cji rurociągu metodą DCVG.
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procesu: identyfi kację i klasyfi kację 

wyników badań pośrednich, wyniki 

badań bezpośrednich, obliczenia wy-

trzymałości, analizę głównych przy-

czyn korozji, metody przeciwdziałania, 

metody oceny spójności wyników i ich 

walidacji, ocenę efektywności proce-

su ECDA oraz metody monitorowania 

i ustalania terminów badań.

Tego rodzaju sprzężenie zwrotne po-

woduje, że ocena zewnętrznej korozji 

ścianki rurociągu jest ciągłym proce-

sem, a opracowywane do jego realizacji 

procedury działania muszą się stale 

zmieniać i udoskonalać. Ustalone są 

także w sposób jasny, zwięzły i uży-

teczny zasady gromadzenia danych 

(ECDA Records) we wszystkich etapach 

procesu ECDA. Wszystkie działania 

i ich wyniki muszą mieć odzwiercie-

dlenie w opracowanych procedurach 

i raportach. 

Zarządzanie korozją rurociągów

Przedstawiona wyżej metoda ECDA 

(zdefi niowana w normie NACE RP0502-

2002) jako przykład wykorzysta-

nia w technice zarządzania korozją 

w przemyśle, była pierwszym zbiorem 

wytycz nych i wymagań związanych 

ze stosowaniem systematycznej oceny 

zagrożenia korozją stalowych ścianek 

rurociągów od strony ziemi, uznanych 

prawnie w USA jako metoda zapew-

niająca wymagany stopień bezpie-

czeństwa ich eksploatacji. Należy pa-

miętać, że również prawnie wymaga ne 

jest zabezpieczenie przeciwkoro zyj ne 

ru rociągów za pomocą ochrony kato-

dowej. NACE International - Corrosion 

Society opracowało dla tej technologii 

kilkanaście norm przedmiotowych, 

których wymagania stosowane są 

powszechnie na całym świecie. Pro-

ces ECDA stanowi więc uzupełnienie 

systemu ochrony przeciwkorozyj nej 

rurociągu o stałą kontrolę lokalnie 

występujących zjawisk korozyjnych, 

których opanowanie za pomocą zna-

nych obecnie metod może być z róż-

nych przyczyn zawodne. Jest jasne, że 

o  trwałości i bezpieczeństwie eksplo-

atacji całego obiektu decydują punkty 

najsłabsze – to one mają być zidenty-

fi kowane, a następnie wyeliminowane 

za pomocą procedur procesu ECDA. 

To jest istotą procesów zarządzania 

korozją 

Ponieważ po wybudowaniu rurocią-

gu jego żywotność i przydatność do 

dalszej eksploatacji uzależnione są 

od zabezpieczenia przeciwkorozyj-

nego, tzn. w praktyce od sprawnie 

funkcjonujących systemów ochrony 

katodowej, realizacja zaproponowa-

nego procesu kontroli w postaci ECDA, 

która w znaczącej mierze opiera się 

na metodach stosowanych już w tej 

technologii ochrony, spoczywać będzie 

także na służbach ochrony katodowej 

operatora rurociągu. Ma to szczególne 

znaczenie w odniesieniu do gazocią-

gów, dla których stosowanie innych 

metod, pozwalających na wiarygodną 

ocenę ubytków korozyjnych rurociągu, 

jest z różnych przyczyn utrudnione. 

Warto podkreślić, że część procedur 

i metod pomiarowych przewidzianych 

w ECDA jest dość szeroko stosowa-

na przez służby ochrony katodowej, 

ponieważ wykorzystywane są one do 

oceny skuteczności zabezpieczenia 

przeciwkorozyj ne go rurociągów. Jed-

nak trzeba od razu dodać, że nie w ta-

kim zakresie i nie w tak uporządko wa ny 

sposób, który pozwala na wiarygodne 

wyciąganie jednoznacznych wniosków 

i ich weryfi kowanie.

Podsumowanie

Korozja jest zjawiskiem naturalnym, 

co nie znaczy, że nie można go przy 

wykorzystaniu współczesnej wiedzy 

w odpowiedni sposób kontrolować. 

Jak precyzyjnie można oddziaływać 

na proces korozyjny świadczy uzna-

wane obecnie w Europie kryterium 

ochrony katodowej w odniesieniu do 

stali w ziemi – ubytek mniejszy niż 

10 μm/rok.

Koszty korozji są olbrzymie, ale część 

z nich można bezinwestycyjnie odzy-

skać wykorzystując wiedzę i metody 

zarządzania tym zjawiskiem. Dlaczego 

w skali całego kraju nie sięga się do 

tych oszczędności od lat sześćdzie-

siątych [11] – niewiadomo. 

Techniki zarządzania korozją czy też 

ryzykiem wystąpienia uszkodzeń 

korozyjnych są obecnie przedmio-

tem licznych konferencji i szkoleń, 

norm i przepisów, a rezultaty postępu 

technicznego i organizacyjnego w tej 

dziedzinie widać gołym okiem, np. na 

przykładzie samochodów. Najwyższy 

czas przenieść te doświadczenia do 

urządzeń przemysłowych, do wnętrza 

aparatów i urządzeń, do stalowych kon-

strukcji podziemnych i podwodnych, 

do konstrukcji żelbetowych i innych 

dużych obiektów przemysłowych.
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Fig. 4. Ochrona katodowa rurociągu - punkt 
pomiarowy (podczas budowy).


