Spotkanie GERG w Gdaƒsku
W dniach 1-3 lipca br. w Gdaƒsku odby∏o si´ kolejne posiedzenie
GERG (European Gas Research Group), w którym uczestniczyli
przedstawiciele firm gazowniczych z Niemiec, Belgii, Holandii, Danii,
Francji, Hiszpanii, W∏och oraz Polski. Tym razem tematyka spotkania
dotyczy∏a podniesienia bezpieczeƒstwa eksploatacji gazociàgów
poprzez skuteczne reagowanie na procesy degradacji pow∏ok izolacyjnych i korozji zachodzàcej w rurociàgach, z wykorzystaniem
mi´dzy innymi ochrony katodowej. Uczestnikami byli specjaliÊci zajmujàcy si´ tà technologià ochrony przeciwkorozyjnej gazociàgów.
Zaprezentowane na spotkaniu materia∏y dotyczy∏y specyfiki w poszczególnych europejskich firmach gazowniczych zarówno w odnie-

sieniu do systemów przesy∏owych, jak równie˝ stosowanych technik
i procedur dzia∏ania w zale˝noÊci od wyst´pujàcego na ich terytorium
zagro˝enia korozyjnego gazociàgów. Wnioski majà pos∏u˝yç wypracowaniu optymalnej metodyki kwalifikowania gazociàgów do remontów i naprawy pow∏ok izolacyjnych.
Organizatorem posiedzenia by∏o Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo w Warszawie, zaÊ rol´ gospodarza pe∏ni∏ ROP
w Gdaƒsku.
Robert Kruszewski, PGNiG

Seminaria Polskiego Komitetu Elektrochemicznej
Ochrony przed Korozjà SEP
Pierwsze spotkanie Komitetu w bie˝àcym roku tradycyjnie zorganizowane zosta∏o podczas wystawy korozyjnej w Warszawie w dniu 27
lutego 2003 r. PoÊwi´cone by∏o w ca∏oÊci prezentacji nowych urzàdzeƒ
pomiarowych firmy L'Instruments z Warszawy oraz podzespo∏ów systemów ochrony katodowej opracowanych i wdra˝anych przez firm´
SPZP Corrpol z Gdaƒska. Dyskutowano tak˝e nad aktualnymi problemami m.im. niefortunnymi sformu∏owaniami przepisów w nowym
rozporzàdzeniu dot. ochrony katodowej zbiorników podziemnych
i upowszechnieniem informacji technicznych z zakresu ochrony
katodowej poprzez Internet. Wys∏uchano tak˝e sprawozdania
z wycieczki technicznej, której celem by∏o zapoznanie si´ z instalacjami ochrony katodowej gazociàgów tranzytowych na terenie Czech
i S∏owacji. Posiedzenie Prezydium w tym dniu poÊwi´cono dyskusji
nad projektami nowych norm PN-EN 12954 i PN-E-05030-10.
Projekty tych norm zosta∏y czasowo udost´pnione w Internecie na
stronie www.corrpol.pl/sep celem umo˝liwienia wzi´cia udzia∏u
w dyskusji wszystkim cz∏onkom Komitetu.
W dniu 6 czerwca br. Prezydium Komitetu podj´∏o dyskusj´ nad
aktualnymi stanem i prognozà rozwoju technologii ochrony katodowej
w Polsce. Odzwierciedleniem dyskusji jest wymiana poglàdów zareje-

strowana w tekstach zamieszczonych na stronie:
www.corrpol.pl/pkeopk-sep
Na kolejnym seminarium Komitetu w dniu 24
czerwca 2003 r. wyg∏oszony zosta∏ referat kol.
J. Dàbrowskiego pt. „Przeglàd dost´pnej aparatury do pomiarów
zagro˝eƒ podziemnych konstrukcji metalowych metodà korelacyjnà”
oraz informacja kol. J. Baraƒskiego na temat przerywaczy taktujàcych
PR1 firmy L'Instruments. Poruszono tak˝e zagadnienia szkoleƒ w
zakresie ochrony przeciwkorozyjnej, normalizacji dotyczàcej ochrony
katodowej, internetowej formy redagowania BIULETYN-u Komitetu.
Zapoznano si´ ze sprawozdaniem z wycieczki technicznej do firmy
RUHRGAS, której organizatorem by∏o PGNiG S.A.
Seminaria Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed
Korozjà sà otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Ustalono, ˝e
zawiadomienia o spotkaniach b´dà rozsy∏ane pocztà elektronicznà.
Zainteresowanych prosimy o bezpoÊredni kontakt z sekretarzem
Komitetu: hanna.matus@rop.pl. lub poprzez stron´:
www.corrpol.pl/pkeopk-sep/lista.htm.
Wojciech Sokólski

KOMUNIKATY
Rewizja kryteriów ochrony katodowej w normie NACE RP0169
W roku ubieg∏ym w NACE utworzono grup´ roboczà 285, której
zadaniem by∏a nowelizacja cz´Êci 6 normy NACE RP0169 „Control of
External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping
Systems” (Zwalczanie korozji zewn´trznej podziemnych lub podwodnych metalowych rurociàgów). Cz´Êç 6 normy NACE zawiera kryteria
ochrony katodowej stosowane w wielu innych normach publikowanych w ostatnich latach.
Norma NACE RP0169 by∏a ju˝ wielokrotnie nowelizowana od
chwili jej ustanowienia w 1969 roku. Komitet z∏o˝ony z przedstawicieli dwóch grup roboczych NACE: STG 35 (Pipelines, Tanks and
Well Casings) oraz STG 05 (Cathodic/Anodic Protection) dokona∏
przeglàdu cz´Êci 6 normy i opublikowa∏ swój raport podczas konferencji CORROSION 2002. Wnioski raportu by∏y nast´pujàce:
• Cz´Êç 6 normy nie powinna zostaç zatwierdzona w obecnej formie
• Istnieje niejednoznacznoÊç pomi´dzy kryterium -0,850 V (wzgl.
elektrody Cu/CuSO4) - potencja∏u przy p∏ynàcym pràdzie ochrony, a
kryterium -0,850 V (wzgl. elektrody Cu/CuSO4) - potencja∏u polaryzacji
• Nale˝y uwzgl´dniç równie˝ inne mi´dzynarodowe kryteria
• Stwierdzono pomieszanie poj´ç w kwestii tworzenia i zaniku
polaryzacji przy kryterium 100-mV
• Nale˝y uzupe∏niç kryteria ochrony katodowej w warunkach korozji

wywo∏anej mikrobiologicznie oraz korozji w podwy˝szonej temperaturze
• Konieczne jest okreÊlenie górnych limitów kryteriów ochrony
katodowej ze wzgl´du na uszkodzenia pow∏ok oraz stali o podwy˝szonej wytrzyma∏oÊci
Utworzona Grupa Robocza 285 w oparciu o przedstawiony wy˝ej
raport prowadzi∏a prace w trzech kierunkach: zebra∏a wszystkie
znaczàce publikacje na temat kryteriów ochrony katodowej, które
ukaza∏y si´ od roku 1992, zebra∏a dane dotyczàce innych norm przemys∏owych na ten temat (ISO, Australia, Japonia) oraz dokona∏a
przeglàdu istniejàcej cz´Êci 6 normy RP0169.
Wyniki prac zosta∏y przedyskutowane podczas konferencji CORROSION 2003 i po koƒcowych uzgodnieniach projekt cz´Êci 6 normy
przes∏any zostanie do ankietyzacji. Cz∏onkowie NACE oraz inne osoby
zainteresowane przekazaniem swoich opinii na temat projektu mogà
skontaktowaç si´ z NACE Technical Activities Division
(tcc@maail.nace.org).
Na podstawie
www. nace .org/nace/content/technical/coverpages/tcccoverpg.asp
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