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Bierna ochrona katodowa rur przewodowych,
a instalacje bezwykopowe. Dotychczasowe
doświadczenia jako impuls do dalszego rozwoju
Bierna ochrona katodowa rur stalowych, ze względu na powszechne zjawisko korozji stali, jest nieodłącznym elementem
stosowanym podczas budowy gazociągów.

I.

Na

przestrzeni lat, wraz z rozwojem technologicznym branży gazowej oraz potrzeb z tym
związanych, zmianom podlegały także izolacje antykorozyjne rur, stanowiące ich bierną ochronę
katodową. Szczególnie widoczne zmiany zaobserwować można w jakości wykonania izolacji oraz we wzroście poziomu parametrów jakościowych jakie muszą
one spełnić.
W latach 80 XX w. najpopularniejszym rodzajem izolacji antykorozyjnej stosowanym w naszym kraju były
izolacje bitumiczne. Izolacje te były stopniowo zastępowane izolacjami trójwarstwowymi na bazie polietylenu bądź polipropylenu. Był to swoisty skok jakościowy, ponieważ izolacje te były oparte na nowoczesnych
materiałach epoksydowych oraz poliolefinowych, które
musiały spełniać określone wymagania jakościowe zawarte w normach niemieckiej serii DIN 30670 – 78,
co znacząco wpłynęło na podniesienie ich jakości oraz
trwałości w stosunku do izolacji bitumicznych.
Kolejnym krokiem na drodze rozwoju izolacji antykorozyjnych, było wprowadzenie międzynarodowej normy
ISO 21809-1, która radykalnie podwyższyła wymagania
w stosunku do parametrów jakościowych izolacji. Analizując wybrane parametry jakościowe izolacji można zaobserwować, że wzrost wymagań był ogromny, np. dla
parametru określającego wymaganą przyczepność izolacji
do rury stalowej, był to wzrost z 35 N/cm, które funkcjonowało jako wymaganie jeszcze w latach dwutysięcznych,
do 180 N/cm które są wymagane w chwili obecnej (przy
temperaturze badania 23°C). Powyższy przykład pokazuje
także, jak dużą wagę przykłada się obecnie do parametrów
jakościowych izolacji zabezpieczających antykorozyjnie
gazociągi oraz jej przyczepności do rury stalowej.
Podobny trend zaobserwować można w podejściu do
zabezpieczeniu złączy spawanych rur, podczas budowy
gazociągów. Początkowo, podobnie jak przy izolacji
rur, stosowane były wymagania niemieckiej normy z serii DIN (30672). Wymagania te zostały następnie zastąpione zaostrzonymi wymaganiami normy europejskiej
EN 12068. Norma ta kompleksowo traktowała zagadnienia dotyczące jakości antykorozyjnych materiałów
termokurczliwych oraz tych nakładanych na zimno, co
znacząco poprawiło ich jakość.
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Wobec rozwoju nowych technologii układania gazociągów, takich jak horyzontalne przewierty kierunkowe
(HDD – Horizontal Directional Drilling), Direct Pipe,
mikrotunelowanie itp czyli szeroko rozumianych metod bezwykopowych, pojawiło się zapotrzebowanie na
nowy typ izolacji, która byłaby w stanie skutecznie zastąpić rurę ochronną, stosowaną zwykle podczas przejść
bezwykopowych i jednocześnie zabezpieczyć antykorozyjnie rurę przewodową.
Firma Proma Sp. z o.o. swój produkt, w postaci produkowanego fabrycznie laminatu, nakładanego na rury
stalowe w izolacji antykorozyjnej, wprowadziła na rynek właśnie w odpowiedzi na to zapotrzebowanie.
Zabezpieczenie laminatowe, które było w tamtym
okresie powszechnie stosowane podczas budów gazociągów, wykonywane było ręcznie na placach budów,
bez zachowania jakiegokolwiek reżimu technologicznego oraz badania parametrów jakościowych wytworzonej
w ten sposób powłoki (fot. 1). Niosło to za sobą wiele
zagrożeń, zarówno dla powodzenia całej inwestycji, jak
i środowiska naturalnego.
Podkreślić należy, że parametry jakościowe dla tego
rodzaju powłok, w większości przypadków nie były nawet określone, a jedynym mierzonym parametrem była
grubość nałożonej powłoki.
Kolejnym problemem przy tego rodzaju wykonaniach,
był brak dostosowania prac do wymagań prawnych,
związanych z ochroną środowiska (pozwolenia na emisję do powietrza, gruntu oraz emisję odpadów), m. in.
z uwagi na brak możliwości właściwego zabezpieczenia
Fot. 1. Laminat wykonany na placu budowy (rok 2014).
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gruntu i wód gruntowych przed skażeniem, podczas prowadzenia prac z użyciem substancji niebezpiecznych na
długich odcinkach liniowych gazociągu.
Spółka Proma wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, opracowała wytyczne jakościowe dla laminatu (tab. 1), które zapewniły znaczna poprawę jakości zabezpieczenia izolacji antykorozyjnej, a co za tym idzie
w znaczący sposób podniosły bezpieczeństwo inwestycji. Rozwiązanie zaproponowane przez firmę Proma Sp
z o.o. w postaci produkowanego fabrycznie laminatu
PROMGLASS, wyeliminowało także całkowicie zagrożenia związane ze skażeniem środowiska naturalnego,
co było nie do przecenienia w sytuacji, gdy gros inwestycji z zastosowaniem metod bezwykopowych realizowanych było na terenach przyrodniczo cennych.
Rozwiązanie to, wprowadziło nie tylko zmianę jakościową w stosunku do dotychczas stosowanych laminatów nakładanych na rury na placu budowy, a przede
wszystkim zapoczątkowało proces parametryzowania
i kontroli jakości laminatu jako zabezpieczenia rur.
Zgodnie z powyższymi wymaganiami Proma Sp.
z o.o. dostarczyła rury w zabezpieczeniu laminatowym
PROMGLASS, na szereg ważnych inwestycji gazowych,
nie tylko w Polsce, ale w i Europie. Jednym z większych
sukcesów firmy w tamtym okresie, była dostawa rury
w laminacie na budowę ponad 3 kilometrowego odcinak gazociągu, realizowanego metodą bezwykopową
pod Zatoką Kurońską w pobliżu Kłajpedy. Była to część
sztandarowej inwestycji rządu litewskiego, dotyczącej możliwości pozyskiwania gazu skroplonego LNG
z gazowców. O jakości dostarczanego laminatu świadczą referencje jakie firma otrzymała na całość dostawy
realizowanej wspólnie z Izostal S.A. Dodać należy, że
dostarczany był nie tylko laminat fabryczny, ale także

kompleksowa usługa zabezpieczenia złączy spawanych,
przy użyciu materiału Densolid HDD na bazie poliuretanu oraz laminatu żywicznego firmy Proma Sp. z o.o.
Wspomniany Densolid HDD – produkt renomowanego niemieckiego producenta firmy DENSO GmbH jest
nowatorską propozycją dla zabezpieczenia połączenia
spawanego w technologiach bezwykopowych – HDD
i Direct Pipe. Aplikacja polega na iniekcji materiału poliuretanowego z kartusza pod tymczasową osłonę, który
licuje się z izolacją fabryczną rury (3LPE, 3LPP). Po
utwardzeniu powłoki i zdjęciu arkusza uzyskujemy jednolitą powłokę, równą bez uskoków, co wyróżnia ją na
tle standardowych opasek termokurczliwych lub opasek
wzmocnionych, które aplikowane są nakładkowo na
powłoce fabrycznej, tworząc fałdy i zgrubienia, odwzorowywane następnie przez laminat. Każda nierówność
to potencjalne zagrożenie dla integralności powłoki,
gdzie siły ścinające mogą uszkodzić ją podczas instalacji bezwykopowej. Wśród gamy produktowej Densolid
dostępna jest również szybko wiążąca wersja materiału,
z czasem utwardzania do 2h dedykowana do przecisków
i przepychów – Densolid TLC.

II.
Mimo niewątpliwego sukcesu, jakim było wprowadzenie na rynek wyrobu o zwiększonych parametrach
jakościowych, który zyskał uznanie klientów, firma Proma Sp. z o.o. nie zaprzestała prac rozwojowych związanych z doświadczeniami wynikającymi ze stosowania
laminatu fabrycznego oraz laminatu na złączach spawanych.
Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie
jest totalna – zgodnie z myślą Winstona Churchilla,

Tabela 1. Wymagania dla laminatu fabrycznego PROMGLASS (2013 r.).

Lp Rodzaj badania

Wynik wymagany

1 Wygląd zewnętrzny powłoki

Powłoka jednolita, wolna od wad, nieciągłości i pęcherzy.

2 Grubość powłoki

W każdym punkcie powłoki, grubość nie może być mniejsza niż wymagana
zamówieniem.

3 Szczelność powłoki

Powłoka nie może wykazywać przebicia podczas badania napięciem 25kV.

4 Odporność na uderzenia (udarność)

Brak pęknięć i rozwarstwień, brak przebicia podczas badania napięciem 25kV
(energia uderzenia min. 32J)

5 Przyleganie powłoki

Brak możliwości odspojenia powłoki po nacięciu obwodowym.

6 Elastyczność powłoki

Brak pęknięć oraz przebicia podczas badania napięciem 25kV po wykonaniu
zginania laminatu do kąta ≤ 60∞

7 Badanie odporności powłoki na
uszkodzenia

Brak uszkodzeń wewnętrznych warstw laminatu po przejściu przez podłoże
eksperymentalne.

8 Twardość Shore`a (D)

≥ 60

9 Odporność na wgniatanie

≤ 0,1 mm

10 Ocena przekroju powłoki po
utwardzeniu

Powłoka w przekroju jednolita, bez oznak rozwarstwień i delaminacji

11 Wytrzymałość na zrywanie

Min. 25 Mpa
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Spółka analizowała także przypadki negatywne, dotyczące zachowania się laminatu podczas instalacji rur na
kilku inwestycjach, w trudnych warunkach geologicznych oraz przy trudnościach logistyczno – organizacyjnych podczas prowadzenia prac budowlanych.
Jednym z wniosków, jaki wynikał z ww. doświadczeń
była potrzeba zapewnienia laminatowi fabrycznemu
zwiększonej odporności na ścinanie, a przede wszystkim
osiągnięcie parametru przyczepności laminatu do izolacji
fabrycznej. Przyczepność wielkopowierzchniowa, która
byłaby równomierna na całej powierzchni zabezpieczenia laminatowego, eliminowałaby zaobserwowane podczas niektórych realizacji bezwykopowych przypadki,
w których na skutek trudnych warunków geologicznych
(skały, niezlokalizowane przeszkody itp.) dochodziło do
przerwania ciągłości laminatu, co powodowało utratę
przyczepności obwodowej i odchodzenie powłoki z rury
(fot. 2). Laminat o takich parametrach nie był dostępny
na rynku, wobec czego jego zaimplementowanie stanowiłoby znaczący krok w rozwoju technologii.
W wyniku szeregu prób technologiczny oraz badań
laboratoryjnych Proma Sp. z o.o. uzyskała laminat charakteryzujący się wielkopowierzchniową przyczepnością
do izolacji antykorozyjnej (PROMGLASS SuperBond),
który skutecznie wyeliminował problem odchodzenia laminatu od rury i zapewnił bezpieczeństwo Wykonawcy
i Inwestorowi, pod względem integralności powłoki laminatowej i antykorozyjnej podczas przewiertu. Wagę tego
parametru podkreśla także fakt, że znalazł się on wkrótce
w specyfikacji O.G.P. Gaz-System S.A. jako obligatoryjny dla izolacji laminatowych. Obecnie firma Proma Sp.
z o.o. prowadzi prace nad pełnym zautomatyzowaniem
procesu produkcji laminatu o tego typu parametrach.
Swoistym ukoronowaniem prac rozwojowych firmy
Proma Sp z o.o. było wydanie w roku 2019 przez Instytut
Nafty i Gazu w Krakowie, Krajowej Oceny Technicznej
dla laminatu PROMGLASS, która jest potwierdzeniem
jego wysokich parametrów jakościowych, a jednocześnie umożliwia oznakowanie laminatu znakiem budowlanym. Jest to jedyny laminat na rynku, który posiada
tego typu dokument potwierdzający jego jakość.
Wobec podniesienia parametrów jakościowych laminatu fabrycznego na caliźnie rur, w wyniku czego powstał produkt praktycznie nieusuwalny z rur podczas
prac instalacyjnych, problemem który pozostawał do
rozwiązania, a który ujawnił się podczas prowadzenia
prac metodą bezwykopową, była kwestia właściwego
zabezpieczenia złączy spawanych.
Złącza spawane po instalacji rur na gazociągu, są zazwyczaj zabezpieczane antykorozyjnie poprzez nakładanie opasek termokurczliwych na wcześniej oczyszczoną powierzchnię złącza. Opaski termokurczliwe po
schłodzeniu i obkurczeniu się, są finalnie zabezpieczane laminatem. Rozwiązanie zakładające zastosowanie
opasek termokurczliwych jako antykorozyjnego zabezpieczenie złącz spawanych, jest w zupełności wystar-
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Fot. 2. U
 szkodzony laminat na rurze podczas instalacji
bezwykopowej.

czające jeżeli chodzi o instalację gazociągu metodami
wykopowymi. Jednakże podczas instalacji bezwykopowych ich parametry mogą w wielu przypadkach okazać
się niewystarczające.
Opaski termokurczliwe powinny spełniać wymagania
normy PN-EN 12068:2002, gdzie parametr przyczepności materiału do stali określony jest na poziomie minimum 10 N/cm, dla powłok klasy C, o wysokiej klasie
wytrzymałości mechanicznej. Porównując to wymaganie do wymagań jakie stawiane są powłokom fabrycznym nakładanym na caliźnie rur, gdzie wymagana jest
przyczepność min. 180 N/cm dla powłok PE (klasa B),
a 250N/cm dla powłok PP (klasa C), nasuwa się pytanie, czy złącze spawane może być gorzej zabezpieczone
antykorozyjnie niż calizna rury i czy takie parametry są
wystarczające dla metody bezwykopowej?
Ponadto izolacja antykorozyjna oraz laminat na caliźnie rury, wykonywany jest w powtarzalnych warunkach
produkcyjnych i pod ścisłym nadzorem służb jakościowych, natomiast opaski termokurczliwe wykonywane są
w warunkach budowy, które jak wiadomo są różne i wynikają z uwarunkowań pogodowych, a także ze sposobu
organizacji pracy.
Opaski antykorozyjne są materiałami, które są bardzo
podatne na błędy wykonawcze. Zbyt niska temperatura
powierzchni rury podczas montażu (która przy niektórych materiałach powinna wynosić nawet 90°C) powoduje drastyczny spadek przyczepności całego systemu
do powierzchni rury (fot. 3), a co za tym idzie, generuje
możliwość „zdjęcia” opaski z laminatem przez napierające masy ziemi podczas instalacji bezwykopowej.
Z kolei przegrzanie powierzchni złącza spawanego,
powoduje spalenie, ujmując rzecz kolokwialnie, izolacji
fabrycznej, co prowadzi do utraty przez nią właściwości
antykorozyjnych, w wyniku stopienia się warstw epoksydowej i kopolimerowej.
Dodatkowo, prawdopodobnie na skutek braku wiedzy
dotyczącej zabezpieczeń antykorozyjnych i laminatowych,
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Fot. 3. Niewłaściwie nałożona opaska termokurczliwa.

na niektórych inwestycjach stosowne były opaski antykorozyjne, z zastosowanie klejów butylokauczukowych (tzw.
opaski na kleju miękkim). Ich główną właściwością jest dalsze obkurczanie się materiału, który pozostaje miękki nawet
po wystygnięciu opaski. Obkurczanie to, na skutek ciśnienia
folii PE na stale miękki klej butylokauczukowy, powoduje
likwidację pustych przestrzeni pod opaską (fot. 4).W wyniku tego procesu, w miejsce zlikwidowanych pustych przestrzeni między opaską a rurą, tworzą się puste przestrzenie
między opaską a laminatem, który jest nakładany na opaskę
bezpośrednio po jej wystygnięciu. Powoduje to, że tworzące
się „puste” obszary pod zabezpieczeniem laminatowym, są
podatne na załamania i ruch opaski na rurze, co w konsekwencji może powodować zdzieranie laminatu razem z opaską termokurczliwą podczas instalacji, co niestety miało potwierdzenie podczas realizacji niektórych projektów.

III.
Wobec powyższych problemów, jako idealne rozwiązanie jawiłby się system zabezpieczający złącze spawane, który posiadałby parametry zbliżone do parametrów powłok fabrycznych, a jednocześnie eliminowałby
w znacznym stopniu możliwość popełnienia błędów
wykonawczych podczas montażu.
W toku prac rozwojowych, w które zostały zaangażowane firmy Proma Sp. z o.o. Izostal S.A. oraz Atagor Sp.
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z o.o. zostało wypracowane rozwiązanie, które zostało zademonstrowane podczas pokazu, który odbył w grudniu
ubiegłego roku, na terenie Izostal S.A. Zaproszeni goście
z branży gazowniczej (m.in. przedstawiciele O.G.P. Gaz-System S.A. PSG Sp. z o.o. a także liczni przedstawiciele
firm wykonawczych i inspektorskich oraz biur projektowych) mogli zapoznać się z wynikami przeprowadzonych
prac oraz obserwować cały proces instalacyjny proponowanego rozwiązania – PROCONNECT-HDD/DP.
System zabezpieczenia złącza spawanego PROCONNECT-HDD/DP opiera się na zastosowaniu materiału
Densolid HDD/TLC (materiał na bazie poliuretanu), który
stanowi zabezpieczenie antykorozyjne złącza, a następnie
zabezpieczenie całości laminatem, który jest przyczepny
do materiału antykorozyjnego na całej jego powierzchni.
Całość systemu jest aplikowana „na zimno” bez konieczności uzyskiwania wysokich temperatur rury, co eliminuje
możliwość niedogrzania bądź przegrzania rury i w znacznym stopniu wyklucza błędy ludzkie. Aplikacja polega na
wstrzykiwaniu materiału za pomocą pistoletów, pod wcześniej przygotowaną formę nałożona na przygotowana powierzchnię złącza spawanego. Jej wypełnienie zapewnia
uzyskanie jednolitej powłoki o wysokich parametrach jakościowych oraz żądanej grubości korelującej z grubością
powłoki fabrycznej 3LPE/3LPP (fot. 5).
System Densolid występuje w dwóch rodzajach:
 Desnolid HDD jest dedykowany przewiertom kierowanym HDD, Direct Pipe lub Intersection posiadając
zwiększoną elastyczność i odporność na ugięcia;
 Densolid TLC jest dedykowany do przecisków w komorach gdzie kluczowy jest szybki czas wiązania materiału wynoszący w zależności od temperatury otoczenia 1 do 2h.
Tak wykonana izolacja antykorozyjna złącza spawanego jest równa i idealnie dopasowana do izolacji fabrycznej 3LPE/PP (fot. 6), co powoduje, że powłoka
laminatowa nałożona na nią również posiada idealnie
równą powierzchnię w stosunku do laminatu fabrycznego (co jest znacznie utrudnione w przypadku zastosowania opasek termokurczliwych posiadających tzw.
zamek).
Fot. 5. Aplikacja materiału Densolid HDD na przygotowaną
powierzchnię rury podczas pokazu w Izostal S.A.

Fot. 4. S
 chemat likwidacji pustych przestrzeni
podpowłokowych opaski z zastosowaniem kleju
butylokauczukowego.
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Materiał Densolid HDD/TLC po utwardzeniu posiada bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe, które
zostały potwierdzone podczas badań przeprowadzonych
w laboratorium Izostal S.A. na nałożonej powłoce:
 twardość powyżej 70 Shore’a D,
 przyczepność do stali powyżej 13 MPa,
 szczelność przy napięciu 25kV.
Po pozytywnej ocenie jakościowej zabezpieczenia
antykorozyjnego, na jego zmatowioną powierzchnię zostaje nałożony laminat, tak aby utworzyć idealnie równą
powierzchnię z laminatem fabrycznym.
Jedną z najistotniejszych cech systemu PROCONNECT-HDD/DP jest to, że laminat nałożony na materiał
antykorozyjny Densolid HDD/TLC posiada przyczepność powyżej 1 MPa na całej powierzchni złącza. Tak
więc, jest to poziom jaki powinien posiadać laminat fabryczny na caliźnie rury.

Stosując system
PROCONNECT-HDD/DP do
zabezpieczenia złącz spawanych
podczas instalacji bezwykopowej
rur, uzyskujemy parametry
izolacji na złączu, które w pełni
odpowiadają parametrom
izolacji fabrycznych nałożonych
na caliźnie rury. Jednocześnie
eliminujemy w znacznej części
ryzyko popełnienia błędów
wykonawczych przy aplikacji
powłoki, co często ma miejsce
podczas montażu powłok
termokurczliwych wymagających
zastosowania wysokich
temperatur.

raport
Fot. 6. Złącze z nałożonym materiałem Densolid HDD.

Fot. 7. G
 otowe zabezpieczenie PROCONNECT-HDD/DP na
złączu spawanym.

wane technologicznie i stojące na najwyższym poziomie
jakościowym wyroby, które byłyby dedykowane stricte
do nowoczesnych rozwiązań. Technologia bezwykopowa jest stosowana podczas budowy gazociągu równolegle z innymi metodami, jednakże diametralnie różni
się pod względem technologicznym oraz skali trudności
od tradycyjnie stosowanych metod. W związku z tym,
bardzo ważne jest, aby zauważyć tę różnicę i tak zmodyfikować dobór materiałów które były dotychczas z powodzeniem stosowane, aby zapewnić sukces inwestycji.
Dynamiczny rozwój izolacji antykorozyjnych i laminatowych w pełni zapewnia taką możliwość oferując rozwiązania, które pozwalają zabezpieczyć antykorozyjnie
caliznę rury, jak i złącza spawane na podobnym, bardzo
wysokim poziomie jakościowym. Potrzebna jest tylko
odwaga w podejmowaniu właściwych decyzji.
Adam Bok – Izostal S.A.
Krzysztof Szołkowski – Atagor Sp. z o.o.

W warunkach budowy gazociągu, gdzie pogoda jest
bardzo istotnym czynnikiem, jest to niezwykle ważne.
Dodać należy, że podobne rozwiązanie, zostało z sukcesem zastosowane podczas realizacji ponad 3 km przewiertu pod Zatoką Kurońską na Litwie, o czym już była
wcześniej mowa w niniejszym artykule.
Wraz z dynamicznym rozwojem nowych technologii
branży gazowej, rośnie zapotrzebowanie na zaawanso-
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