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 Kiedy rury metalowe w instalacjach 
    wewnętrznych mogą korodować? 

W technice instalacyjnej mogą występować 
różne typy korozji: chemiczna, elektroche-
miczna, wewnętrzna albo zewnętrzna, ko-
rozja punktowa, korozja wywołana prądami 
błądzącymi itd. Zjawiska te mogą być wy-
wołane określonymi przyczynami fizykoche-
micznymi związanymi z jakością materiałów 
instalacyjnych, parametrami przewodzonych 
mediów, warunkami zewnętrznymi, a także 
montażem instalacji. Poniżej przedstawiono 
wskazówki, które należy uwzględnić podczas 
projektowania, montażu i eksploatacji insta-
lacji metalowych (na przykładzie Systemu 
KAN therm Steel i Inox).  
Warto w tym miejscu wspomnieć, że praw-
dopodobieństwo wystąpienia korozji insta-
lacji metalowych wywołanej prądami błą-
dzącymi (przepływ prądu stałego do gruntu 
przez materiał rurociągu przy uszkodzeniu 
naturalnych warstw izolacyjnych jak ściany, 
izolacje rur itd.) jest bardzo małe. Zjawisko to 
jest dodatkowo redukowane poprzez wpro-
wadzenie uziemienia instalacji. 

Korozja wewnętrzna 

Rury i kształtki wykonane z wysokiej jako-
ści cienkościennej sta-
li węglowej (np. Systemu 
KAN-therm Steel), prze-

znaczone są do stosowania w instalacjach 
zamkniętych. Tlen rozpuszczony w wodzie 
sprzyja korozji, dlatego w czasie eksploata-
cji jego zawartość w wodzie instalacyjnej po-
winna być utrzymywana na poziomie nie-
przekraczającym 0,1 mg/l. 
W instalacji zamkniętej dostęp tlenu z powie-
trza zewnętrznego jest całkowicie ograniczo-
ny. Niewielka ilość tlenu zawarta w wodzie 
podczas napełniania instalacji, po urucho-
mieniu jest wiązana na powierzchni we-
wnętrznej rur w postaci cienkiej warstwy tlen-
ków żelaza, stanowiących naturalną barierę 
antykorozyjną. Dlatego też należy unikać 
opróżniania napełnionych wodą instalacji. 
Jeśli po próbie ciśnieniowej instalacja mia-
łaby zostać opróżniona i nieeksploatowana 
przez dłuższy czas, zaleca się stosowanie do 
prób sprężonego powietrza. 
Stosowanie środków zapobiegających zama-
rzaniu oraz inhibitorów korozji powinno być 
uzgodnione z producentem. 

Rury i kształtki Systemu KAN-therm Inox 
doskonale nadają się do transportu wody 
pitnej (zarówno zimnej, jak i ciepłej), mogą 
też być stosowane do wody uzdatnionej 
(zmiękczonej, dejonizowanej, destylowanej), 
nawet o przewodnictwie poniżej 0,1 μS/cm. 
Stal nierdzewna jest odporna na działanie 
większości składników mediów występują-
cych w instalacjach. Uwagę należy zwró-
cić w przypadku rozpuszczonych chlorków 
(halogenków), ich oddziałowywanie zale-
ży od stężenia i temperatury (maks. 250 mg/l 

w temperaturze „pokojowej”). Wszystkie ele-
menty nie powinny być narażone na kontakt 
z jonami rozpuszczonych chlorków o dużym 
stężeniu w temperaturze powyżej 50°C, dla-
tego należy:
- unikać środków uszczelniających zawierają-
cych halogenki, mogące rozpuścić się w wo-
dzie (można stosować tworzywowe taśmy 
uszczelniające np. PARALIQ PM 35); 
- unikać kontaktu z natlenioną wodą o wyso-
kiej zawartości chloru (woda pitna o zawar-
tości chloru do 0,6 mg/l nie powoduje zjawisk 
negatywnych, górna norma zawartości chlo-
ru w wodzie pitnej wynosi 0,3 mg/l). Instalacje 
wykonane w systemie Inox można dezynfe-
kować roztworem chloru pod warunkiem, że 
jego zawartość w wodzie nie przekracza  
1,34 mg/l, a po dezynfekcji instalacja zosta-
nie dokładnie przepłukana; 
- lokalne podgrzewanie wody poprzez pod-
wyższoną temperaturę ścianki rur (np. kable 
grzewcze w instalacjach wodociągowych) 
może prowadzić do wytrącania się osadów 
na wewnętrznej powierzchni rur, w tym sku-
pisk jonów chlorkowych, które zwiększają ry-
zyko powstania korozji wżerowej. W takim 
przypadku temperatura ścianki rury nie po-
winna trwale przekraczać 60°C. Okresowe 

(maks. 1 godz. dziennie) podgrzanie wody 
do temperatury 70°C w celu dezynfekcji ter-
micznej instalacji jest dopuszczalne. 
Bezpośrednie łączenie elementów ze stali 
nierdzewnej ze stalą ocynkowaną (armatura, 
złączki) może prowadzić do korozji kontak-
towej stali ocynkowanej, dlatego należy sto-
sować element rozdzielający z mosiądzu lub 
brązu (np. armatura) o długości co najmniej 
50 mm.
W systemach KAN therm Inox i Steel możli-
wość zastosowania innych materiałów (za 
pośrednictwem połączeń gwintowych lub 
kołnierzowych) zależy od typu instalacji.

Korozja zewnętrzna 

Sytuacje, w których instalacje Steel i Inox na-
rażone są na korozję zewnętrzną, zdarzają się 
w wewnętrznych instalacjach w budownic-
twie stosunkowo rzadko. 

Zewnętrzna korozja elementów systemu 
KAN therm Inox może wystąpić tylko wtedy, 
gdy rury lub kształtki znajdą się w środowi-
sku wilgotnym zawierającym albo wytwarza-
jącym związki chloru lub innych halogenków. 
Procesy korozyjne ulegają intensyfikacji  
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Typ instalacji
rury/kształtki

miedź brąz/
mosiądz

stal 
węglowa

stal 
nierdzewna

Steel
zamknięta tak tak tak tak

otwarta nie nie nie nie

Inox
zamknięta tak tak tak tak

otwarta tak tak nie tak

Tabela Możliwości łączenia systemów KAN-therm Steel i Inox z innymi materiałami
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w temperaturze powyżej 50°C. 
Wodoszczelne izolacje antykorozyjne (np. izo-
lacja cieplna o zamkniętych porach, której 
styki zostały zaklejone wodoszczelnie) należy 
więc stosować w sytuacjach: 
- kontaktu z elementami budowlanymi (np. 
zaprawy, izolacje) wydzielającymi związki 
chloru,
- otoczenia rur zawierającego chlor lub je- 
go związki w postaci gazowej albo wodę 
zawierającą sól (solanka) lub inne związki 
chlorowcowe.

Rury i kształtki Systemu KAN therm Steel  
są zewnętrznie ocynkowane. Powłoka ta 
może być traktowana jako skuteczna ochro-
na antykorozyjna w przypadku krótkiego 
kontaktu z wodą. W razie możliwości wystą-
pienia dłuższego kontaktu z wilgocią od ze-
wnątrz, rury i kształtki należy wyposażyć  
w wodoszczelną izolację. Izolacja ta nie 
może zawierać wilgoci pochodzącej np.  
z opadów atmosferycznych, penetrującej 
poprzez grubość izolacji czy kondensacji 
pary wodnej (szczególnie może mieć to miej-
sce w przypadku izolacji z włókien mineral-
nych). Izolacja musi być szczelna przez cały 
okres eksploatacji rurociągów. 
Poprawnie wykonana izolacja, uniemożli-
wiająca penetrację wody i zawilgocenie rur 
i kształtek, zapewni właściwą ochronę przed 
korozją. Dopuszcza się stosowanie powłok 
malarskich (odpowiednich dla powierzchni 
ocynkowanych) pod warunkiem zastosowa-
nia farb i lakierów wodorozcieńczalnych. Na-
leży każdorazowo uzyskać opinię producen-
ta powłok malarskich o braku negatywnego 
wpływu na elementy systemu. Nie zaleca się 
układania tych rur w posadzkach i ścianach 
(nawet, gdy prowadzone są w izolacji).
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