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OD REDAKCJI

Ochrona elektrochemiczna – elektryczna 
czy chemiczna?

Ta właśnie kwestia przewija się przez 
całą historię rozwoju i zastosowań prze
ciw korozyjnej technologii ochrony kato
dowej. A i teraz, gdy wzrosły wymagania 
i pojawiła się konieczność certyfikacji 

personelu ochrony katodowej, konieczna jest odpowiedź na py
tanie: szkolić i doskonalić swoje umiejętności powinni przede 
wszystkim elektrycy czy chemicy? Czy określone w normie pro
gramy wykładów i zakres egzaminów preferują wiedzę z zakresu 
elektryki czy chemii? 

Elektrochemia jest jedną z gałęzi nauk chemicznych i to ona 
wyjaśnia zasadę uzyskiwania efektu ochrony przeciwkorozyj
nej metali za pomocą stałego prądu elektrycznego, jednakże 
jej za stosowanie praktyczne może być zrealizowane wyłącznie 
z p osza nowaniem wszystkich prawideł opisujących obwody 
elektryc zne. Fascynujące jest prześledzenie historii rozwo
ju technologii ochrony elektrochemicznej właśnie pod tym 
kątem – wzajemnego uzupełniania się i konkurencji obu tych 
kierunków nauki i techniki. Poświęciłem tej kwestii uwagę dwa 
lata temu w tym samym miejscu w tekście „Ochrona katodowa 
– elektrochemiczna czy już tylko elektryczna?”. Przedstawiłem 
rys historyczny rozwoju technologii ochrony katodowej, ws
kazując na przesuwanie się ciężaru problemów i potrzeby ich 
rozwiązywania wyraźnie w kierunku elektrotechniki. Czy taki 
wniosek był wtedy słuszny? Czy nie odwróciły się preferencje? 
Odpo wiedź na takie zapytanie wymaga ponownego przyjrzenia 
się historii rozwoju ochrony katodowej i aktualnego postępu 
wiedzy w tej dziedzinie.

Za ojca ochrony elektrochemicznej powszechnie uważa się bry-
tyj skiego chemika i fizyka Sir Humphry Davy’ego. Zastosował on do 
ochrony przed korozją miedzianego poszycia statków anody z żela-
za – niestety rozwiązanie to nie przyjęło się w praktyce, ponieważ 
brak uwalnianych w procesie korozji jonów miedzi zaowocował 
nadmiernym obrastaniem kadłuba roślinnością morską. Począt-
kowo jego labo rantem, a potem współpracownikiem był Michael 
Faraday, późniejszy sławny fizyk i chemik, twórca praw elektrolizy, 
ale także praw indukcji elektromagnetycznej, konstrukcji silnika 
elektrycznego czy „klatki Faradaya”. Wprowadził także nazwy anoda, 
katoda, elektroda czy jon. Natomiast Włosi uznają, że twórcą ochro-
ny elektrochemicznej jest ich rodak – fizyk Alessandro Volta – który 
po wiązał reakcje utleniania metalu z przepływem prądu elektryczne-
go na granicy faz metal-elektrolit i zauważył, że utlenianie metalu 
zmniej sza się, jeśli prąd wpływa z elektrolitu do tego metalu. Do dziś 
wykorzystujemy szereg napięciowy Volty, od jego nazwiska także 
pochodzi jednostka napięcia elektrycznego (V). Nie ulega wątpli-
wości, że Davy w roku 1824 był pierwszą osobą, która zastosowała 
ochronę katodową, zaś Volta pierwszy, który w roku 1802 wyraził 
podstawowe zasady tej techniki. Już wtedy, gdy tworzone były do-
piero podwaliny ochrony katodowej, zauważalne było przenikanie 
się wiedzy z zakresu chemii i elektryki.

Upłynęło jednak kilkadziesiąt lat zanim uciążliwe skutki korozji 
ujawniły się i to w sposób nieprzewidywany dla właścicieli nisz-
czonego w ten sposób majątku. W krótkim czasie po zamianie 
tramwajowych wozów konnych na napędzane prądem stałym 
w roku 1881 w Berlinie okazało się, że w rejonie trakcji gwałtownym 
uszkodzeniom w postaci licznych perforacji podlegają znajdujące 
się w  są siedztwie żeliwne rury wodociągowe. Związek z prądem 

był oczywisty i dlatego rozwiązaniem problemu zajęli się elektry-
cy.  Wykazano, że zjawisko jest  losowe, a uszkodzenia występują 
głównie w rejonie podłączenia do szyn ujemnego bieguna prądu. 
Ustalono, że winowajcą jest upływający z szyn do rurociągów prąd 
elektryczny, który powracając do źródła zasilania wywołuje w miej-
scu wypływu do ziemi perforacje ścianek. Ze względu na losowy 
charakter prądy te nazwano błądzącymi. Zauważono także, że moż-
na im przeciwdziałać, używając odrębnego źródła prądu włączo-
nego przeciwstawnie do kierunku przepływu prądów błądzących 
(namiastka ochrony katodowej), albo wprost, odprowadzając prąd 
z zagrożonego obiektu do ujemnego bieguna zasilającego trakcję 
tramwajową. Technika ta – drenaż elektryczny – przetrwała do dnia 
dzisiejszego. To, że zachodzące zjawiska niszczenia metali wskutek 
przepływu prądów błądzących mają charakter elektrochemiczny, 
wykazał dopiero w roku 1920 niemiecki chemik – prof. Fritz Haber. 
A w Polsce, po uzyskaniu niepodległości, na terenie ówczesnych 
ziem polskich problem ten ujawnił się w miastach posiadających 
trakcje tramwajowe.  Problematyka ochrony metalowej infrastruk-
tury podziemnej przed prądami błądzącymi stała się przedmiotem 
badań polskich naukowców, m.in. prof. Romana Podoskiego wy-
bitnego polskiego uczonego, pioniera elektryfikacji polskich kolei, 
a także współzałożyciela Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Pod 
jego kierunkiem opracowana została w Warszawie pierwsza norma 
dotycząca ochrony przed prądami błądzącymi podziemnych kon-
strukcji metalowych (PNE/27–1932).

Rozwój przemysłu wydobywczego w okresie międzywojennym 
w USA i Rosji (Baku) zaowocował szerokim upowszechnieniem trans-
portu ropy stalowymi rurociągami, początkowo kielichowymi i skrę-
canymi, a później spawanymi. Pociągnęło to za sobą koniecz ność 
zapewnienia im odpowiedniej trwałości eksploatacyjnej. Efekt ten 
uzyskano z sukcesem dzięki wdrożeniu jako zabezpieczenie przeciw-
korozyjne ochrony katodowej.  W latach trzydziestych, na podstawie 
doświadczeń praktycznych, ustalono dla podziemnych stalowych 
rurociągów kryterium ochrony katodowej oraz opraco wano do 
tego celu odpowiednie elektrody i technikę pomiarową. Kryterium 
to określało wartość graniczną potencjału elektrochemicznego za-
bezpieczanego obiektu, jaki powinien być uzyskany wskutek polary-
zacji prądem ochrony katodowej, aby zapewnić skuteczne zabez-
pieczenie przed korozją stalowych elementów kontaktujących się 
z ziemią. Dzięki tym pracom technologia ochrony katodowej znaczą-
co rozwinęła się do tego stopnia, że w latach czterdziestych w USA 
grupa zaangażowanych w te prace elektryków powołała do życia 
stowarzyszenie National Association of Corrosion Engineers – naj-
potężniejszą do dnia dzisiejszego na świecie organizację środo wisk 
naukowo-technicznych zajmujących się ochroną przeciwkorozyjną 
– NACE International.  To kolejny przykład owocnej współpracy che-
mików i elektryków.

Wyraźny podział na grupy zastosowań w technice ochrony kato-
dowej ukształtował się dopiero w II połowie XX wieku na: ochronę 
katodową obiektów podziemnych (głównie rurociągów i zbiorników 
stalowych), ochronę katodową konstrukcji i jednostek pływających 
kontaktujących się z wodą morską, ochronę katodową wewnątrz 
urządzeń technologicznych (zbiorników, wymienników ciepła itp.) 
oraz ochronę katodową stalowego zbrojenia konstrukcji żelbe-
towych (zarówno eksploatowanych w ziemi i wodzie, jak i w po wiet-
rzu). W każdej z tych grup opracowane zostały zasady stosowania 
skutecznej ochrony przeciwkorozyjnej. Zawarte są one w normach 
technicznych, nowelizowanych sukcesywnie w miarę postępu 
wiedzy i techniki w tej dziedzinie. 
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Oprócz ochrony katodowej w gospodarce morskiej, gdzie uksz-
tałtowały się zasady i warunki techniczne stosowania tej techniki wy-
muszone przez armatorów i towarzystwa kwalifikacyjne, największy 
rozwój tej techniki zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, także w Polsce, 
dotyczył konstrukcji podziemnych, głównie rurociągów. Początkowo 
pokrywanych bitumicznymi powłokami ochronnymi, później do-
skonalszymi materiałami polimerowymi. Współdziałanie ochrony 
katodowej i różnych jakościowo powłok ochronnych zaczęło wy-
muszać coraz to nowsze rozwiązania techniczne również urządzeń 
ochrony katodowej. Pojawiły się firmy, które rozpoczęły produkcję 
urządzeń elektrycznych do realizacji ochrony katodowej, głównie 
źródeł prądu (stacji ochrony katodowej), a także niezbędne przyrządy 
i aparaturę pomiarową do badań terenowych i oceny skuteczności 
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego niewidocznego gołym okiem 
zakopanego majątku, np. w postaci rurociągów: wodociągów, gazo-
ciągów, ciepłociągów czy pancerzy kabli telekomunikacyjnych. 
Opracowano w tym zakresie i normy, i odpowiednie przepisy. I kiedy 
prymat elektrotechniki wydawał się już ostatecznie przesądzony – 
pojawiły się niepowodzenia: uszkodzenia korozyjne chronionych 
katodowo obiektów podziemnych. Wkrótce wykazano, że przyczyną 
była zła interpretacja mierzonego potencjału konstrukcji uznanego 
za kryterium skutecznego zabezpieczeni przeciwkorozyjnego stali w 
ziemi. „Winowajcą” był nieuwzględniany omowy spadek napięcia IR 
pomiędzy znajdującą się w polu elektrycznym elektrodą pomiarową 
a mierzoną powierzchnią zabezpieczanego metalu. 

W konsekwencji wynik pomiaru był zafałszowany i sugerował 
spełnienie warunków ochrony w miejscu, w którym po jakimś czasie 
obserwowano uszkodzenia korozyjne. Wspólnymi siłami i chemi-
cy i elektrycy przez szereg kolejnych lat opracowywali współcze-
sną technikę pomiarową i odpowiednią aparaturę badawczą celem 
wyeliminowania tego błędu pomiarowego. Podobnym sukcesem 
takiej współpracy było opracowanie oceny efektywności ochrony 
katodowej za pomocą czujników korozymetrycznych, które podłą-
czone z obiektem do wspólnej ochrony umożliwiły ilościową ocenę 
ubytków korozyjnych. Usankcjonowano to uznaniem tej techniki 
jako kryterium ochrony katodowej, które w Europie dla podziemnych 
konstrukcji stalowych wynosi 10 µm/rok. 

Niebagatelną rolę w postępie technicznym technologii ochrony 
katodowej pod koniec XX wieku odegrała z jednej strony komputery-
zacja i informatyzacja sfery technicznej, ale także zasadniczy  postęp 
w chemii polimerów i technice izolowania stalowych rurociągów 
i zbiorników przeznaczonych do eksploatacji w ziemi. Automatyczne 
instalacje ochrony katodowej, zdalne monitorowanie, pomiary wspo-
magane GPS, pełna kontrola wszystkich parametrów ochrony, to nie 
tylko możliwość wyżycia się elektryków, ale także automatyków i in-
formatyków. Czy ten „pośpiech” jest wskazany? – chemik powie, że 
nie, bo prawidłowo eksploatowana instalacja ochrony katodowej 
może być wyłączona nawet na miesiąc i dużej bez zauważalnego 
uszczerbku dla wymaganego efektu ochrony przeciw korozyjnej 
rurociągu. Podobnie przedstawia się kwestia wymagań dot. jakoś-
ci powłok izolacyjnych na rurociągach, które na rurach zaczęto na-
kładać w procesie fabrycznym: głównie powłoki epoksydowe (np. 
Fusion Bonded Epoxy w USA), trójwarstwowe (epoksyd + kopolimer 
+ polietylen/polipropylen – 3LPE, 3LPP w Europie), a na zbiornikach 
powłoki poliuretanowe. Przy bardzo starannym i kontrolowanym 
procesie montażu tych rur i zbiorników w ziemi można na wiele lat 
eksploatacji zapewnić brak kontaktu stalowej ścianki z elektrolitem 
zawartym w glebie, a tym samym praktycznie całkowicie wyelimi-
nować zagrożenie korozyjne tych obiektów. Tak zrodziła się koncep-
cja stosowania izolacji „bezdefektowych”, dla których jednostkowa 
rezystancja izolacji powinna być co najmniej na poziomie 109 Ωm2. 
W praktyce takie powłoki nie przewodzą prądu elektrycznego i oczy-
wiście ochrona katodowa nie ma do nich zastosowania – może je-
dynie służyć do detekcji jakiegoś przypadkowego pojawiającego się 
defektu w powłoce izolacyjnej, który umożliwi kontakt elektrolitu 

z  gleby z powierzchnią stali. Oczywiście taki stan jakości powłoki 
podczas montażu gazociągów wymagany jest w szczególnych miej-
scach zagrożeń korozyjnych, np. narażonych na szkodliwe oddziały-
wania zewnętrznych prądów elektrycznych.

Wykorzystanie właściwości izolacyjnych powłoki ma przede 
wszystkim sens na etapie budowy gazociągu, jeśli można od wyko-
nawcy wymagać zachowania odpowiedniego reżimu technologicz-
nego, który zapewni uzyskanie takiego efektu. Dla obiektów ist-
niejących, poprawa jakości izolacji pociąga za sobą znaczne koszty 
– najpierw detekcji uszkodzeń powłoki izolacyjnej z powierzchni 
ziemi za pomocą specjalistycznych technik  pomiarowych, a następ-
nie odkopania rurociągu w miejscu wykrytych wad i ich naprawy.

Koniecznie trzeba w tym miejscu wspomnieć, że opisana wyżej 
koncepcja „idealnych powłok” nie jest powszechnie akceptowana 
w wielu krajach, np. w USA. Zakłada się bowiem, że rurociągi muszą 
być eksploatowane bardzo długo, co najmniej przez kilkadziesiąt 
lat, i użytkownik musi przewidywać problem utraty adhezji powłoki 
w przyszłości wskutek starzenia. Dlatego preferowane są (ok. 80%) 
powłoki na rurociągach, które zapewnią efektywną ochronę kato-
dową stalowej rury, jeśli nastąpi odspojenie powłoki i woda zacznie 
penetrować przestrzeń pomiędzy powłoką a rurą, tzw. „powłoki 
nieekranujące” (“non-shielding” pipeline coatings).

Pod koniec XX wieku po raz pierwszy odnotowano na rurociągach 
chronionych katodowo zupełnie nowy, jednocześnie bardzo uciąż-
liwy problem, który objawił się nie tylko eliminowaniem przeciw-
korozyjnego działania ochrony katodowej przez przepływający 
pomiędzy ziemią a rurą prąd przemienny, ale także wystąpieniem 
dotychczas nieznanej postaci uszkodzenia korozyjnego rur. Prąd 
przemienny indukuje się w rurociągu stalowym, jak w każdym prze-
wodniku prądu, położonym w strefie pola elektromagnetycznego 
w rejonie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napię-
cia lub trakcji elektrycznej zasilanej prądem przemiennym. Zjawisko 
to jest skutkiem wykorzystywania tzw. korytarzy energetycznych, 
w których obok siebie na niewielkiej przestrzeni zlokalizowane są 
obiekty liniowe, takie jak np. trakcja elektryczna, linia elektroener-
getyczna wysokiego napięcia, kable telefoniczne i rurociągi.

Do wyjaśnienia i rozwiązania tego nowego problemu przyczyni-
li się zarówno chemicy, jak i elektrycy, a ponadto zbadano nie tylko 
mechanizm tego zjawiska, ale także zweryfikowano podstawy teo-
retyczne ochrony katodowej. Okazało się bowiem, że w wyniku sil-
nej polaryzacji katodowej rurociągu w dnach defektów w powłoce 
izolacyjnej, następuje silna alkalizacja elektrolitu i na powierzchni 
stali tworzy się warstwa pasywna. To ona odpowiada za zahamowa-
nie procesu korozyjnego żelaza. Niestety ta warstwa pasywna nie 
jest odporna na dwukierunkowy przepływ prądu przemiennego, po-
nieważ w okresie wywoływanej przez prąd przemienny polaryzacji 
katodowej dochodzi do jej niszczenia (redukcji). Zjawisko powtarza 
się w każdym cyklu prądu przemiennego. Drogą do wyeliminowania 
tej szkodliwej sytuacji jest zarówno ograniczenie gęstości induko-
wanego prądu przemiennego, jak i prądu stałego z instalacji ochrony 
katodowej. Problematyka ta jest przedmiotem dalszych badań: elek-
trochemicy badają mechanizm korozji, a elektrycy tworzą algorytmy 
obliczeniowe, których zadaniem jest określenie zagrożenia chro-
nionego katodowo rurociągu przez prądy indukowane z napowie-
trznych linii prądu przemiennego oraz wskazanie warunków wyeli-
minowania tego zjawiska.

Ten zasygnalizowany powyżej nowy problem teoretyczny i prak-
tyczny ochrony katodowej oraz zaproponowane sposoby jego 
rozwiązywania wyraźnie po raz kolejny wskazują na głęboki sens 
ściślejszej współpracy na linii elektryk – chemik, a także na potrze-
bę podjęcia w tym duchu szkolenia specjalistów tak, aby chemikom 
w przystępny sposób przyswoić elektrotechnikę, a elektrykom reguły 
chemiczne.

Wojciech Sokólski
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