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Temat: Zabezpieczanie gazociągów przed korozją 

Korozja jest procesem samorzutnego niszczenia się metalu wskutek wzajemnego oddziaływania 

metalu i otaczającego środowiska. W przypadku gazociągów stalowych wystąpid może zjawisko 

korozji: chemicznej lub elektrochemicznej. Korozja chemiczna spowodowana jest działaniem na stal 

gazów lub roztworów cieczy nie przewodzących prądu elektrycznego. Korozja elektrochemiczna 

wywołana jest natomiast działaniem na stal roztworów przewodzących prąd elektryczny, czyli 

elektrolitów. 

 Podziemne gazociągi stalowe ulegają korozji pod wpływem szkodliwych substancji zawartych w 

wilgotnym gruncie oraz elektrochemicznego działania prądów błądzących. Szybkośd korozji zależy 

przede wszystkim od charakteru gleby, w której są ułożone rurociągi. Grunty, w których są zakopane 

gazociągi, są niejednorodne: mają różny skład i wilgotnośd. Ten rodzaj korozji nie występuje na całej 

powierzchni gazociągu, lecz w niektórych miejscach. Powstają tam wżery korozyjne, które po 

dłuższym okresie wnikają głęboko w ściankę rury i powodują uszkodzenia, nieszczelności, a w 

konsekwencji zniszczenie rurociągu. 

Do ochrony gazociągów przed korozją stosuje się dwie metody:                                                                          

– ochronę antykorozyjną bierną realizowaną za pomocą powłok izolujących gazociąg od 

agresywnego środowiska gruntu,                                                                                                                                                                    

– ochronę antykorozyjną czynną realizowaną metodami elektrycznymi. Pewną i długotrwałą 

eksploatację gazociągów można zapewnid stosując równocześnie obie powyżej wymienione metody 

ochrony antykorozyjnej 

Podczas stosowania ochrony biernej powłoki izolacyjne powinny charakteryzowad się:                                                                                                                                                                                       

– nieprzepuszczalnością dla wody, wilgoci i elektrolitów glebowych,                                                                     

– odpornością na działanie agresywnych czynników chemicznych,                                                                        

– odpornością na działanie mikroorganizmów,                                                                                                        

– odpornością na uszkodzenia mechaniczne,                                                                                                              

– odpornością na starzenie termiczne,                                                                                                                         

– odpornością na odspajanie od powierzchni rury i dobrze z nią związane,                                                           

– nietoksycznością,                                                                                                                                                            

– przystosowaniem do współpracy z materiałami powłokowymi stosowanymi do izolowania miejsc 

łączenia rur i kształtek oraz kształtek i armatury.                                                                                          

Materiałami spełniającymi te cechy są:   asfalty ponaftowe,   smoła węglowa,  żywica epoksydowa i 

poliuretanowa,  polietylen,  kauczuk. Miejscowo wykorzystywane też są opaski termokurczliwe, a 

złącza spawane i kołnierzowe często chronione są systemem POLYKEN. 

 Powłokę izolacyjną nakłada się na rury po ich dokładnym oczyszczeniu z rdzy, pyłu, tłuszczu i 

brudu oraz po zagruntowaniu rur. Metodą natrysku i gumowania wykonywane są zabezpieczające 

powłoki antykorozyjne wykonywane fabrycznie.  

Gazociągi ulegają również korozji wewnętrznej, a wówczas najskuteczniejszym sposobem ochrony 

jest – oprócz likwidowania przyczyn wywołujących korozję – pokrywanie ich od wewnątrz lakierem, 

na przykład na bazie żywicy epoksydowej 



Powłoki izolacyjne z biegiem czasu starzeją się, tracą stopniowo własności izolacyjne, lepiej 

przewodzą prąd elektryczny. Od aktualnego stanu powłoki izolacyjnej zależy stopieo zagrożenia 

korozyjnego gazociągu . Jakośd powłoki na gazociągu czynnym bada się okresowo.  

Praca domowa. 

1. Jakie znasz sposoby zabezpieczeo antykorozyjnych gazociągów stalowych? 

2.  Na czym polega ochrona bierna gazociągów stalowych?  

3. Na czym polega ochrona czynna gazociągów stalowych? 
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