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Ochrona katodowa. 
Nowe uwarunkowania wynikające z norm 

europejskich
Technologia ochrany katodowej w Polsce, pomimo wielu lat izolacji od 

najnowszej techniki światowej, rozwijała się w II połowie ubiegłego wieku 
równolegle z przodującymi krajami europejskimi. Wstąpienie Polski do Unii 
Europejskiej i przejęcie w sposób automatyczny zachodniej kultury technicz-
nej w formie wymagań normalizacyjnych w tej dziedzinie, nieste ty nie odbiło 
się znaczącym postępem w praktyce przemysłowej. Brak nakazu stosowa nia 
norm z jednej strony, a ugruntowane stare przyzwyczajenia i powiązania 
kooperacyjne z drugiej strony, przy jednoczesnym praktycznym braku edu-
kacji i dostępu do literatury tech nicz nej stworzyły groźną barierę rozwojową. 
W pracy przedstawiono w skrócie wybrane aktualne normy europejskie z za-
kresu ochrony katodowej i omówiono je w kontekście rozwoju i aktualnego 
stanu techniki w Polsce.

Słowa kluczowe: ochrona katodowa, normalizacja, aktualny stan tech-
niki

Cathodic protection. New conditions resulting from European standards
Cathodic protection technology in Poland developed in the second half of the last 

century in parallel with the leading European countries in spite of many years of 
isolation from the most modern technologies. Poland’s entry into the European Union 
resulted in an automatic acceptance of Western technical culture in the form of stan-
dard requirements for this fi eld of technology, which, unfortunately, has not resulted 
in any signifi cant progress in industrial practice. A lack of obligation for applying 
the standards on the one hand, and old established customs and cooperation bonds 
on the other, strengthened with a practical lack of education and access to technical 
literature, created a dangerous development barrier. A brief overview of selected Eu-
ropean standards on cathodic protection has been provided and discussed in terms of 
the development and current state of engineering in Poland.
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1. Wprowadzenie

Technologia ochrony katodowej w Polsce, 
podobnie jak w innych krajach europejskich, 
rozwinęła się dopiero po II wojnie światowej. 
Od początku ubiegłego wieku w Europie do-
minowały w tym zakresie przede wszystkim 
działania techniczne zmierzające do wyelimi-
nowania wówczas największego zagrożenia 
korozyjnego obiektów podziemnych jakim są 
prądy błądzące. Przyczyną było zastosowanie 
trakcji elektrycznych do transportu miejskiego 
i kolejowego zasilanych prądem stałym. Rów-
nież w Polsce problematyce tej poświęcano 
sporo uwagi, a pierwsza norma dotycząca 
ochrony przed prądami błądzącymi wydana 
przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
pochodzi z roku 1932 [1].

Pierwsze w dużej skali wykorzystanie 
ochrony katodowej do metalowych konstruk-
cji podziemnych, a także opracowanie zasad 
technicznych jej stosowania, nastąpiło w Sta-
nach Zjednoczonych w latach trzydziestych 
ubiegłego stulecia. Związane to było przede 
wszystkim z gwałtownym rozwojem prze-
mysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu 
oraz masowego zastosowania rurociągów 
stalowych do ich transportu. W Niemczech 
pierwsza stacja ochrony katodowej zainstalo-
wana została w Zagłębiu Saary w roku 1952 
[2] zaś w Polsce, po wstępnych próbach [3, 
4], w roku 1954 na gazociągu łączącym kok-
sownię w Knurowie z Mysłowicami. Niedłu-
go później w okresie od sierpnia 1963 r. do 
listopada 1965 r. zainstalowano i uruchamia-
no ochronę katodową Rurociągu „Przyjaźń”. 

Był to pierwszy w kraju ważny i duży obiekt, 
dla którego zaprojektowano i uruchomiono 
ochronę katodową.

W roku 1963 po raz pierwszy w przepisach 
państwowych [5] wskazano na potrzebę walki 
z korozją i wkrótce poszczególne resorty opra-
cowały zasady wprowadzenia w życie progra-
mów ochrony przed korozją na lata 1965–1970. 
Dzięki temu w obszarze ochrony katodowej 
pojawiło się wydanie pierwszej powojennej 
polskiej normy PN-66/E-05024 [6], która na-
kładała obowiązek stosowania tej technologii 
ochrony przeciwkorozyjnej (stosowanie norm 
było wtedy obowiązkowe) na wszystkich pod-
ziemnych i podwodnych konstrukcjach me-
talowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
wszelkiego rodzaju metalowych rurociągów 
i pancerzy kabli. To od tamtego czasu w Pol-
sce odnotować można znaczący postęp w sto-
so waniu ochrony katodowej, głównie w tele-
komunikacji i gazownictwie oraz gospodarce 
morskiej. Wkrótce nawiązała się współpraca 
międzynarodowa, rozpoczęła się edukacja na 
szczeblu średnim i wyższym, między innymi 
w Politechnice Gdańskiej.

Prawną opiekę i inicjatywę normalizacyjną 
sprawowało nad normami z zakresu ochro ny 
katodowej Ministerstwo Łączności. W roku 
1970 opracowany został pakiet norm [7–11], 
który – nowelizowany kilkakrotnie – dotrwał 
do momentu wstąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej, kiedy to dokumenty te w sposób 
urzędowy straciły swoją aktualność. Miarą po-
stępu jest to, że jedno z głównych zastosowań 
ochrony katodowej – zabezpieczenie przed 
korozją pancerzy kabli telekomunikacyjnych 
– przestało istnieć wraz z powszechnym wpro-
wadzeniem techniki światłowodowej, zaś 
ochrona katodowa straciła swojego wówczas 
naturalnego partnera. Niestety do dzisiaj nie 
zastąpiły go resorty zajmujące się transportem 
i magazynowaniem gazu czy ropy naftowej 
- tak, jak dzieje się to praktycznie na całym 
świecie. Technologia ochrony katodowej od 
tego czasu nie ma wsparcia przemysłowego.

Podczas prac nad nowymi polskimi norma-
mi wyłoniła się grupa specjalistów ochrony 
katodowej ze środowiska naukowego i tech-
nicznego, która w roku 1972 powołała przy 
Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich Centralną Komisję Elektro-
chemicznej Ochrony przed Korozją. Grupa ta, 
po przekształceniu się w roku 1994 w Polski 
Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed 
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Korozją, prowadzi do dnia dzisiejszego dzia-
łalność statutową, której zasadniczym celem 
jest wspieranie, propagowanie i rozwój elek-
trochemicznej ochrony przed korozją w Pol-
sce. Komitet aktywnie współuczestniczy przy 
opracowywaniu nowych norm europejskich 
z dziedziny ochrony katodowej. Aktualne nor-
my europejskie są nie tylko zbiorem wyma-
gań, ale także i współczesnej wiedzy z zakresu 
różnych przemysłowych zastosowań ochrony 
katodowej. Ich powszechne stosowanie może 
zapewnić zmniejszenie różnicy technologicz-
nej pomiędzy naszym krajem a krajami tech-
nicznie rozwiniętymi. Przy współpracy z PKN 
doprowadzono do tego, że niemal wszystkie 
normy z zakresu ochrony katodowej, opraco-
wane i przyjęte do stosowania w Unii Europej-
skiej, zostały przetłumaczone na język polski.

Co wnoszą nowe normy europejskie do do-
tychczasowych doświadczeń polskich i czy 
zdołają podnieść poziom techniczny stosowa-
nia ochrony katodowej w naszym kraju, jak 
mają się wymagania nowych norm do norm 
krajowych – to pytania, na które odpowie-
dzieć ma poniższa analiza bieżącej sytuacji 
w tym względzie.

2. Ochrona katodowa - norma podstawowa 
PN-EN 12954

Podstawowe kanony stosowania ochro-
ny katodowej w odniesieniu do metalowych 
konstrukcji podziemnych i podwodnych, w 
szczególności w odniesieniu do rurociągów, 
zawarte są w normie PN-EN 12954. Norma 
opisuje ogólne zasady realizacji systemów 
ochrony przed korozją zakopanych lub zanu-
rzonych w wodzie konstrukcji metalowych 
– zarówno w obecności, jak i bez obcych 
źródeł elektrycznych. Norma podaje warun-
ki, które należy spełniać, i parametry, które 
należy utrzymywać, żeby osiągnąć ochronę 
katodową, a także zasady i procedury, których 
należy przestrzegać przy projektowaniu, in-
stalowaniu, uruchamianiu i konserwacji syste-
mów ochronnych. 

Norma porządkuje jedną z najważniejszych 
kwestii związanych z ochroną katodową 
– symbolikę i nazewnictwo związane z poten-
cjałem. Potencjał został zdefi niowany poprzez 
opis zasady jego pomiaru. Nie jest to nowoś-
cią, ale są konsekwencje jakie narzuca taka 
defi nicja. Należy odczytać ją tak: potencjał 
konstrukcji, liczbowo równy jest sile elektro-
motorycznej ogniwa zbudowanego z tej kon-
strukcji i z elektrody odniesienia. Jest oczywi-
ste, że w ogniwie obie te elektrody muszą sty-
kać się z tym samym środowiskiem elektroli-
tycznym (ziemią, wodą), przy czym elektroda 
odniesienia powinna być umieszczona blisko 
elektrody (konstrukcji), której potencjał jest 
mierzony. Jakie są tego konsekwencje?
1. Wartość potencjału musi się odnosić zawsze 

do elektrody odniesienia, względem której 
pomiar został dokonany. W normie przyjęto 
odpowiednią symbolikę, która ułatwia ten 
zapis. Jeśli w całym opisie (dokumentacji) 
używa się wartości potencjału względem 
jednej elektrody odniesienia, możliwe jest 

uproszczenie – jednokrotne, ale jedno-
znaczne odwołanie się do użytej/stosowanej 
elektrody odniesienia.

2. Wartość potencjału powinna odnosić się do 
obiektu, a nie punktu w ziemi, zatem pra-
widłowe jest określenie „potencjał rurocią-
gu względem elektrody odniesienia” a nie 
„względem ziemi”.

3. Również konsekwentnie - spadek napię-
cia IR traktowany jest jako błąd pomiaru 
potencjału i określony jednoznacznie jako 
napięcie wywołane dowolnym prądem 
w określonym miejscu w czasie pomiaru 
pomiędzy elektrodą odniesienia a metalem 
konstrukcji.
Z podobną konsekwencją wprowadzono 

także symbol potencjału „E”. Można to zinter-
pretować następująco: do wszystkich mierzo-
nych wartości potencjału (w rzeczy wistości 
– napięć prądu stałego), gdzie jedną z elektrod 
jest elektroda odniesienia, stosuje się symbol 
potencjału „E” z odpowiednim indeksem, 
określającym rodzaj elektrody odniesienia 
lub sposób wykonania pomiaru. Przy innych 
pomiarach napięć (różnic potencjałów – po-
między dwiema konstrukcjami lub dwiema 
elektrodami odniesienia) powinno się zatem 
używać symbolu „U”. To rozróżnienie nie jest 
chyba przypadkowe i stosowane jest w litera-
turze specjalistycznej od szeregu lat. Symbol 
„E” wyróżnia te wartości, dla których przy ich 
interpretacji ważniejszy jest ich sens lub cha-
rakter elektrochemiczny.

Ta z pozoru drobna sprawa ma znaczące 
konsekwencje, ponieważ w Polsce zwycza-
jowo technologią ochrony katodowej zajmują 
się środowiska elektryków i chemików, stąd 
ujednolicenie symboliki ułatwi komunikację 
pomiędzy tymi środowiskami.

Norma wprowadza zasadniczo inne poję-
cie kryterium ochrony katodowej. Co prawda 
kryterium to nadal odnosi się do potencjału 
konstrukcji chronionej i liczbowo odpowiada 
przyjętym powszechnie kanonom technologii 
ochrony katodowej, to jednak jego defi nicja 
jest z gruntu inna. Otóż wg normy jako po-
tencjał ochronny uważa się taki, przy którym 
szybkość korozji jest mniejsza niż 0,01 mm 
na rok. Jednocześnie stwierdza się, że „taka 
szybkość korozji jest dostatecznie mała, żeby 
nie dochodziło do uszkodzeń korozyjnych”. 
Odczytując więc zawarte w takiej defi nicji 
intencje można przyjąć, że jedynie brak moż-
liwości bezpośredniego pomiaru szybkości 
korozji skłania do posługiwania się jeszcze 
kryterium potencjałowym.

Oczywiście występuje związek pomiędzy 
szybkością korozji a potencjałem korodujące-
go metalu, jednakże w zdecydowany sposób 
zależy on od rodzaju środowiska oraz same-
go metalu, w tym takich elementów jak stan 
i rodzaj rozwinięcia jego powierzchni. Ten 
związek jest raczej jakościowy niż ilościowy. 
W normie podejście do tej kwestii zawarte 
jest w zdaniach: „Szybkość korozji metalu 
w glebie lub wodzie jest funkcją potencjału, 
E, tego materiału w otaczającym środowisku. 
Ogólnie biorąc, szybkość korozji maleje przy 
przesunięciu potencjału w kierunku bardziej 

ujemnym. To ujemne przesunięcie potencjału 
uzyskuje się przez przepływający prąd stały 
z anod, poprzez glebę lub wodę, do powierzch-
ni metalu chronionej konstrukcji. W przy-
padku konstrukcji z powłokami prąd płynie 
głównie do powierzchni metalu w miejscach 
defektów lub w porach tej powłoki.” Można 
się zatem domyślić, że autorzy normy założy-
li, na podstawie wieloletniego doświadczenia, 
iż przy stosowanych od lat kryteriach ochrony 
katodowej, szybkość procesów korozyjnych 
jest mniejsza od przyjętej w normie wartości. 
Jest ono słuszne przy korozji równomiernej.
Jakie są konsekwencje takiego podejścia?

Po pierwsze uznanie, że istnieje technicznie 
uzasadniona granica dopuszczalnej szybkości 
korozji, poniżej której uzyskuje się zadawala-
jący efekt ochrony przed korozją. To podej-
ście widoczne jest także w innych normach 
europejskich z zakresu ochrony przeciwkoro-
zyjnej. Pozwala ono na bardziej ekonomiczne 
stosowanie środków ochrony przeciwkorozyj-
nej.

Kolejną konsekwencją, którą łatwo przewi-
dzieć, będzie bez wątpienia wzrost zaintereso-
wania technikami pomiarowymi, które umoż-
liwiają bezpośrednie określenie szybkości 
korozji konstrukcji polaryzowanych katodo-
wo. Już dzisiaj stosowane są z dużym powo-
dzeniem różnego rodzaju czujniki korozyme-
tryczne pozwalające na pośrednie lub bezpo-
średnie badanie na ich powierzchni kinetyki 
procesów korozyjnych. Także elektrody sy-
mulujące, sondy korozyjne czy kupony mogą 
być wykorzystywane do tego celu. Wobec 
szeregu trudności, ciągle występujących po-
mimo blisko 100 lat doświadczeń, z samym 
pomiarem oraz interpretacją wyników pomia-
ru potencjału konstrukcji w warunkach pola-
ryzacji katodowej czy w obecności prądów 
błądzących, należy prognozować rozwój tego 
kierunku, również z tego powodu, że nie bę-
dzie wymagać tak specjalistycznej wiedzy od 
personelu obsługi ochrony katodowej, jak jest 
to obecnie. Ponadto wynik pomiaru ubytku 
masy próbek jest znacznie bardziej przeko-
nywujący i namacalny niż pomiar potencjału, 
stąd zaufanie do takich rezultatów było i bę-
dzie zawsze większe. Należy uznać, że zawar-
ty zapis w normie w sprawie kryterium jakby 
sankcjonował takie podejście.

Pomimo tego, że na możliwość stosowania 
kryteriów kinetycznych w ochronie katodowej 
wskazywało w Polsce środowisko naukowe 
już wiele lat temu [13], techniki te nie wzbu-
dziły szerszego zainteresowania. Także obec-
nie, po pojawieniu się wyraźnej wskazówki 
w normie europejskiej i nowych możliwości 
technicznych [14, 15], wykorzystanie metod 
określania szybkości korozji w warunkach 
ochrony katodowej jest ciągle niewielkie.

Podane w normie kryteria potencjało-
we uwzględniają nie tylko rodzaj metalu, 
ale w odniesieniu do zwykłej stali także re-
zystywność środowiska, temperaturę oraz do-
stęp tlenu. W konsekwencji zakres potencja-
łów ochronnych dla stali w ziemi zawarty jest 
w przedziale od -0,65 do -0,95 V względem 
elektrody siarczanowo-miedziowej (oczywi-
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ście są to wartości bez spadku napięcia IR), 
a wybór konkretnej wartości musi być poprze-
dzony odpowiednim rozeznaniem sytuacji te-
renowej i warunków eksploatacji konstrukcji.

Norma zwraca uwagę na ewentualność wy-
stąpienia szkodliwych efektów oddziaływania 
ochrony katodowej (przy nadmiernej polary-
zacji katodowej) na powierzchni chronione-
go obiektu. Zwraca się uwagę na możliwość 
pęcherzenia cienkich powłok, odwarstwienia 
i wydzielanie wodoru. Dla stali węglowych 
z tych powodów nie zaleca się większej po-
laryzacji niż do -1,1 V względem elektrody 
siarczanowo-miedziowej.

Norma zwraca uwagę na szkodliwe oddzia-
ływanie prądu przemiennego na konstrukcje 
chronione katodowo formułując to w następu-
jący sposób: „W przypadku długotrwałego od-
działywania prądu przemiennego na konstruk-
cje metalowe należy wziąć pod uwagę moż-
liwość korozji wywołanej prądem przemien-
nym”. W ślad za tym stwierdzeniem nie idą 
żadne wymagania. Jedynie w informacyjnym 
załączniku do normy zawarte są wskazówki: 
„Prawdopodobieństwo korozji można zanie-
dbać, jeżeli gęstość prądu na 1 cm2 odsłoniętej 
powierzchni (np. sondy pomiarowej potencja-
łu z próbką) jest niższa niż 30 A/m2, a poten-
cjał konstrukcji spełnia kryteria ochrony ka-
todowej.” oraz „Bardziej narażone na korozję 
wywołaną przez prąd przemienny mogą być 
konstrukcje z małą liczbą niewielkich uszko-
dzeń izolacji.” Fakt zwrócenia w normie uwa-
gi na możliwość szkodliwego oddziaływania 
prądów przemiennych na chronione katodowo 
obiekty stanowi bez wątpienia nową kwestię 
w normach dotyczących ochrony katodowej 
i odzwierciedla obserwowaną w ostatnich la-
tach praktykę techniczną. W ubiegłym roku 
CEN wydało w tym zakresie odrębną specy-
fi kację techniczną [16].

Norma obejmuje, niejako pośrednio, sze-
reg kwestii związanych z budową konstruk-
cji (rurociągu), połączeń z innymi obiektami, 
urządzeniami elektrycznymi i systemami za-
bezpieczającymi. Umieszczenie tych wyma-
gań w normie dotyczącej ochrony katodowej 
zapewne utrudni dostęp do nich projektantom 
branży budowlanej, ale istnieje szansa ich eg-
zekwowania na etapie uzgodnień. Jako przy-
kład można podać następujące stwierdzenia: 
„Rury ochronne mogą mieć szkodliwy wpływ 
na ochronę katodową rur przewodowych. 
W związku z tym, o ile to możliwe, należy 
unikać stosowania rur ochronnych.”, „Jeżeli 
przejścia przez ściany, umocowania, podpory 
i zakotwienia są wykonane z betonu, to nie 
powinno być żadnego kontaktu metalicznego 
między stalą zbrojeniową a chronioną kon-
strukcją.”, „Konstrukcje chronione katodo-
wo mogą być dołączone do systemu ochrony 
odgromowej lub do konstrukcji połączonej 
z tym systemem tylko poprzez odpowiednie 
urządzenie (np. iskiernik ochronny).”

Warto odnotować także zupełnie nowe 
elementy w instalacjach ochrony katodowej, 
np. urządzenie odgraniczające prądu stałego 
(odgranicznik prądu stałego), które nie było 
zdefi niowane w dokumentach polskich ani nie 

było  przywoływane w wymaganiach. Ele-
ment ten zabezpiecza przed nadmiernym na-
pięciem indukującym się na rurociągach eks-
ploatowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
wysokiego napięcia, a także jako urządzenie 
separujące przepływ prądu stałego w uziemie-
niach. Korzyści z zastosowania takiego ele-
mentu są ewidentne [17].

Norma PN-EN 12954, pomimo tego, że 
została dobrze przyjęta w całym środowisku 
technicznym i jej wymagania zostały wyko-
rzystane w normie międzynarodowej [18], 
w naj bliż szym czasie zostanie zmodyfi kowa-
na, najprawdopodobniej podzielona na dwie 
normy z wydzieleniem części ogólnej i części 
dotyczącej rurociągów podziemnych.

3. Ochrona katodowa zbiorników – norma 
PN-EN 13636

Norma PN-EN 13636 [19] obejmuje prze-
mysłowe zbiorniki magazynowe, zbiorniki 
używane na stacjach benzynowych i na po-
sesjach mieszkalnych lub handlowych, które 
zawierają łatwopalne ciecze, gazy lub sub-
stancje zanieczyszczające środowisko. Normy 
polskiej, odpowiadającej zakresowi zastoso-
wania tej normy, nie było, chociaż wymagania 
ogólne dotyczące konstrukcji podziemnych 
obejmowały także zbiorniki metalowe.

Wzorem państw wysokorozwiniętych Pol-
ska powoli wprowadza systemy bezpiecznej 
eksploatacji zbiorników na paliwa płyn-
ne i gaz. Jest to wymóg w pierwszym rzę-
dzie ochrony środowiska, ale jednocześnie 
przyczynia się do znacznych oszczędności 
uzyskiwanych w długim okresie eksploatacji 
zbiorników stalowych w ziemi. Na pierw-
szym miejscu stawiana jest ochrona katodo-
wa, chociaż nie rozumiejący problemów ko-
rozyjnych urzędnicy forsują stosowanie zbior-
ników z kontrolowaną przestrzenią pomiędzy 
ściankami zbiornika. Również normy podają 
ochronę katodową jako najbardziej skutecz-
ną i niezawodną w odniesieniu do szeregu 
konstrukcji stalowych, które w sposób ciągły 
kontaktują się ze środowiskiem korozyjnym, 
takim jak wody naturalne czy ziemia. 

W Polsce ochrona katodowa stalowych 
zbiorników podziemnych zastosowana zosta-
ła masowo w latach 70. ubiegłego stulecia na 
zbiornikach w wojskowych magazynach pa-
liw [20] i kontynuowana do lat dziewięćdzie-
siątych. Niestety doświadczenia te nie zostały 
szeroko wykorzystane do innych zastosowań, 
np. cywilnych baz magazynowych paliw czy 
stacji paliwowych.

Dla istniejących już zbiorników podziem-
nych nie ma innej skutecznej techniki ochro-
ny zewnętrznych powierzchni zbiorników 
bez ich odkopywania! Dlatego też technika 
ta w wielu krajach, głównie pod wpływem 
Agencji Ochrony Środowiska w Stanach 
Zjednoczonych uznana jest za jedyną metodę 
umożliwiającą przedłużenie żywotności i pod-
niesienie walorów eksploatacyjnych znajdu-
jących się w ziemi zbiorników paliwowych.
Pomimo wprowadzenia w ostatnich latach na 

całym świecie nowoczesnych technologii po-
krywania zbiorników specjalnymi powłoka-
mi, matami i laminatami, a także stosowania 
podwójnego dna czy ścianek zbiorników – na-
dal nie rezygnuje się ze stosowania systemów 
ochrony katodowej, która w tej nowej sytuacji 
w większym stopniu przejmuje rolę kontrolną 
degradacji i uszkodzeń powłok ochronnych 
niż samodzielnej techniki ochrony przeciwko-
rozyjnej.

Na tym tle zupełnie niezrozumiałe jest sta-
nowisko Polskiego Rządu wyrażone w Roz po-
rządzeniu Ministra Gospodarki [21], z którego 
nie wynika nawet zalecenie stosowania tej 
technologii ochrony przeciwkorozyjnej sta-
rych zbiorników ani na terenie baz magazy-
nowych, ani na terenie stacji paliwowych, ani 
w odniesieniu do rurociągów. Wymagania są 
niespójne i nie opierają się na jakiejkolwiek 
koncepcji merytorycznej. Pomimo stanow-
czego stanowiska Polskiego Komitetu Elek-
trochemicznej Ochrony przed Korozją i Pol-
skiego Stowarzyszenia Korozyjnego, wskutek 
naporu interesów pozamerytorycznych osta-
teczna postać rozpo rządzenia ustanowiona 
została poza kręgiem specjalistów. Sprawa 
jest tym bardziej absurdalna, ponieważ w 
międzyczasie to samo ministerstwo wydało 
rozporządzenia dotyczące dozoru techniczne-
go [22, 23], w których obowiązek stosowania 
ochrony katodowej jest zawarty. Dokument 
skopiowało także Ministerstwo Obrony Naro-
dowej [24].

W praktyce duże koncerny naftowe, takie 
jak Shell czy BP, mając w programie budowy 
swoich stacji paliwowych systemy ochrony 
katodowej zbiorników, często nie wykonują 
jej wobec braku przymusu ze strony polskiej. 
Inne, np. Statoil, prowadzą w tym zakresie 
wzorową politykę, nie tylko stosując, ale także 
stale nadzorując wdrożone systemy ochrony 
katodowej zbiorników podziemnych. Każdy 
z inwestorów prowadzi w tym zakresie własną 
politykę, zazwyczaj nie mającą nic wspólnego 
z wiedzą merytoryczną i techniką.

Większe zainteresowanie ochroną katodo-
wą wykazują inwestorzy zbiorników na gaz 
LPG, ponieważ udało się przekonać ustawo-
dawcę i w Rozporządzeniu dot. tego rodzaju 
zbiorników [25] zawarł klauzulę o wydłużeniu 
okresu uciążliwych i kosztowych przeglądów 
zbiornika w przypadku stosowania ochrony 
katodowej.

W Polsce istnieje kilka fi rm, które wykonu-
ją instalacje ochrony katodowej zbiorników, 
często nie zdając sobie nawet sprawy ze zło-
żoności zachodzących zjawisk korozyjnych 
w miejscu posadawiania zbiorników. Te „nie-
dociągnięcia” ujawniają się po kilku latach, 
gdy już inwestor nawet nie pamięta kto wyko-
nywał ochronę katodową, więc z oczywistych 
względów traci zaufanie do samej technologii. 
Takie zdarzenia są niedopusz czalne i nic dziw-
nego, że są z całą stanowczością zwalczane 
przez fi rmy specjalistyczne, dbające o swój 
wizerunek i poziom techniczny stosowanej 
technologii.
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4. Ochrona katodowa żelbetu – 
PN-EN 12696

Ochrona katodowa stalowych elementów 
konstrukcji żelbetowych w Polsce nie jest 
praktycznie znana. Do dnia dzisiejszego, po-
mimo licznych prac badawczych [26] oraz 
istniejącego zaplecza wykonawczego [27] nie 
nastąpiło wdrożenie tej technologii w opar-
ciu o polską myśl techniczną. Bez wątpienia 
pierwszą przyczyną jest koszt ochrony katodo-
wej żelbetu niewspółmiernie wysoki do obec-
nie stosowanych systemów np. do rurociągów.

Norma PN-EN 12696 [28], jak wszystkie 
normy z zakresu ochrony katodowej, przy-
gotowana została przez specjalistów z prze-
znaczeniem dla specjalistów (informację taką 
można znaleźć w każdej preambule do nor-
my).

Ochronę katodową konstrukcji żelbetowych 
w przestrzeni podziemnej, np. podpór mosto-
wych, stosuje się od dawna w sposób zbliżo-
ny do ochrony katodowej stali w ziemi. Na-
tomiast ochrona katodowa stali zbrojeniowej 
w konstrukcjach żelbetowych ekspono wanych 
w powietrzu jest ciągle nowinką techniczną, 
chociaż od pierwszego zastosowania minęło 
już 50 lat. Największe zainteresowanie meto-
da ta wzbudza wśród drogowców, ponieważ 
idealnie nadaje się do zabezpieczenia przed 
korozją wszelkich płyt jezdnych wymagają-
cych zimowego odsalania, płyt mostowych, 
podpór, estakad, piętrowych garaży itp., a tak-
że konstrukcji hydrotechnicznych eksploato-
wanych w rejonach morskich.

Szerokie plany budowy autostrad w Polsce 
muszą pociągnąć za sobą wzrost zaintereso-
wania technologią ochrony katodowej stali 
w betonie. Należy mieć tylko nadzieję, że 
inwestorzy sięgną do rozwiązań krajowych, 
wcale nie gorszych od zagranicznych.

5. Metody pomiarowe – norma 
PN-EN 13509

Sukces ochrony katodowej w zasadniczej 
mierze zależy od techniki pomiarowej i w tym 
zakresie nowa norma PN-EN 13509 [29] nie 
stanowiła dla polskiego środowiska dużego 
zaskoczenia. Z konieczności rozwój metod ba-
dawczych postępuje dość szybko i wszelkiego 
rodzaju nowości dość szybko wykorzystywa-
ne są w praktyce technicznej. Odrębnej normy 
defi niującej metody pomiarowe w ochronie 
katodowej do tej pory w Polsce nie było.

Norma opisuje tradycyjne pomiary napięć 
i prądów w instalacjach ochrony katodowej 
oraz pomiary potencjałów na chronionych 
konstrukcjach metalowych. W ślad za literatu-
rą niemiecką w normie opisana została meto-
da pomiarowo-obliczeniowa do wyznaczania  
potencjałów konstrukcji bez omowego spadku 
napięcia IR. Podano także warunki stosowania 
elektrod symulujących i sond korozyjnych. 
Jako ciekawostkę należy wymienić dopusz-
czenie amperomierza o zerowej impedancji 
wewnętrznej do pomiarów prądów w rzeczy-
wistych układach elektrochemicznych.

Z konieczności opis metod pomiarowych 
jest skrótowy i celowe wydaje się przygoto-

wanie do tej normy odpowiednich instrukcji 
technicznych.

6. Ochrona katodowa – gospodarka 
morska

W CEN wydzielona jest specjalna grupa 
robocza ds. ochrony katodowej w wodzie 
morskiej. Dotychczas opracowano następują-
ce normy: ogólną dotyczącą korozji i ochrony 
przed korozją metali w wodzie morskiej [30], 
ochrony katodowej instalacji portowych [31], 
ochrony katodowej rurociągów podmorskich 
[32], ochrona katodowa stałych [33] i pływa-
jących [34] konstrukcji przybrzeżnych. Nor-
my te nie pokrywają jeszcze całego zakresu 
zastosowań ochrony katodowej w gospodarce 
morskiej i w przygotowaniu są dalsze doku-
menty, między innymi dotyczące ochrony ka-
todowej kadłubów statków.

Należy jednak stwierdzić, że wymagania 
wymienionych norm nie są znane a tym sa-
mym przestrzegane w polskiej gospodarce 
morskiej. Od czasu, kiedy odnotowano wy-
raźny regres w tym resorcie, działają (i to bar-
dzo skutecznie) systemy ochrony katodowej 
nabrzeży portowych oraz innych konstrukcji 
hydrotechnicznych wdrożone w latach ubie-
głych, ale niestety nowych zastosowań nie 
ma.  Istniejące systemy nie obejmują wszyst-
kich obiektów, które tego wymagają – szereg 
istniejących nie posiada w ogóle ochrony 
przeciwkorozyjnej. Sytuację zdecydowanie 
pogarsza fakt, że w 1996 roku, po 50-letniej 
działalności, zlikwidowany został Zakład Ko-
rozji Morskiej w Instytucie Morskim w Gdań-
sku, prekursor zastosowań ochrony katodowej 
w polskiej gospodarce morskiej.

7. Prądy błądzące

W odniesieniu do prądów błądzących 
opracowane zostały dwie normy – pierw-
sza, która określa wymagania stawiane urzą-
dzeniom trakcyjnym prądu stałego by w jak 
najmniejszym stopniu generować prądy błą-
dzące [35], i druga, która stanowi zbiór zasad 
zmierzających do zabezpieczenia konstrukcji 
metalowych przed prądami błądzącymi [36]. 
Normy nie wnoszą nic nowego w stosunku do 
wymagań stosowanych dotychczas w Polsce, 
a nawet wymagania dla urządzeń trakcyjnych 
są łagodniejsze. W Polsce, podobnie jak i w 
innych krajach europejskich stosuje się do 
badania prądów błądzących od 25 lat tzw. 
metodę korelacyjną, opracowaną i przebada-
ną w latach osiemdziesiątych w Politechnice 
Gdańskiej [37], która nie została w normach 
ujęta, o co przy następnej edycji trzeba będzie 
się postarać.

8. Ochrona katodowa – inne zastosowania

Do tej grupy norm należy zaliczyć normy 
obejmujące następujące zagadnienia: ochro-
nę katodową od strony wewnętrznej [38], 
ochronę katodową orurowań odwiertów [39] 
oraz ochroną katodową konstrukcji złożonych 
[40]. Normy te, obejmujące dość wąski zakres 
merytoryczny, nie wnoszą nic nowego do zna-
nych w Polsce i stosowanych technik ochro-

ny katodowej dla takich przypadków. Wydaje 
się, że norma PN-EN 14505 znajdzie większe 
zastosowanie, ponieważ dotyczy ona przede 
wszystkim problematyki ochrony katodowej 
tłoczni gazu i być może nieco śmielej będą ją 
wykorzystywać projektanci.

9. Ochrona katodowa – poziomy 
kompetencji i certyfi kacja personelu

W grudniu 2006 roku ukazała się dłu-
go oczekiwana norma, której zadaniem jest 
określenie kompetencji oraz ustalenie zasad 
certyfi kacji umiejętności zawodowych per-
sonelu technicznego zajmującego się ochro-
ną katodową [41]. W Polsce dotychczas nie 
obowiązy wały jakiekolwiek zasady związane 
z uprawnieniami do prowadzenia działalności 
technicznej związanej z ochroną katodową 
konstrukcji podziemnych czy podwodnych, 
brak było także wymagań dla personelu zwią-
zanego z tą specjalnością zawodową. W ogó-
le zawód związany z technologiami ochrony 
przeciwkorozyjnej nie doczekał się nobili-
tacji. Należy oczekiwać, że ww. norma te 
kwestie w końcu ureguluje. Jej zatwierdzenie 
jest jednoznaczne z wprowa dzeniem nowych 
zasad także w Polsce. Nie tyle ważne jest 
wdrożenie samej normy poprzez jej zatwier-
dzenie i przetłumaczenie na język polski, ale 
przede wszystkim wpłynięcie na zmianę pra-
wa, które będzie egzekwować wymóg posia-
dania kwalifi kacji określonych w tej normie 
w działalności technicznej (badania, projek-
towanie, wykonawstwo, nadzór, eksploa tacja) 
systemów ochrony katodowej. Jest to kolejne 
wyzwanie dla Polskiego Komitetu Elektro-
chemicznej Ochrony przed Korozją – należy 
jak najszybciej zaznajomić wszystkich zain-
teresowanych z nowymi zasadami, możliwie 
sprawnie zorganizować niezbędne szkolenia 
kwalifi kacyjne personelu i współ uczestniczyć 
w stworzeniu niezbędnych poprawek do Pra-
wa budowlanego. Konieczne będzie opraco-
wanie szczegółowych programów szkolenio-
wych oraz organizacja odpowied nich kursów 
i egzaminów kwalifi kacyjnych [42]. Trwające 
obecnie prace nad nowelizacją Prawa budow-
lanego i Prawa energetycznego są być może 
właściwym momentem do znalezienia miejsca 
dla specjalisty ochrony katodowej w struktu-
rze zawodów technicznych.

10. Podsumowanie

Powyższy przegląd norm europejskich wy-
raźnie wskazuje, że pomimo – jak się wydawa-
ło – wielu lat izolacji od najnowszej techniki 
światowej, ochrona katodowa w Polsce rozwi-
jała się w II połowie ubiegłego wieku równole-
gle z przodującymi krajami europejskimi. Stąd 
też wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 
i przejęcie w sposób automatyczny zachodniej 
kultury technicznej w formie wymagań nor-
malizacyjnych w omawianej  dziedzinie nie 
odbiło się znaczącym postępem w praktyce 
przemysłowej. Można zatem stwierdzić, że 
wymagania norm europejskich dotyczących 
ochrony katodowej nie wnoszą wiele nowe-
go do obowiązujących norm polskich. Pewne 
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wskazówki odnośnie postępu w tej dziedzinie 
techniki powinny jednak przyczynić się do 
korekty starych przyzwyczajeń i powiązań 
kooperacyjnych, utrudniających postęp i szer-
sze stosowanie tej skutecznej metody ochrony 
przeciwkorozyjnej,

Taki pogląd zresztą potwierdza fakt, że pol-
skie normy dotyczące ochrony katodowej [7–
11] (potwierdzone aktem prawnym [43]) do 
2000 roku obowiązywały jako obligatoryjne.

Obecnie nie ma żadnego przymusu stoso-
wania norm za wyjątkiem tych, które zostaną 
przywołane w przepisach krajowych lub dy-
rektywach unijnych. Należy mieć nadzieję, że 
dyrektywa w sprawie uznawania kwalifi kacji 
zawodowych [44] (obecnie stworzona w zwią-
zku z emigracją na Wyspy Brytyjskie, głów-
nie pracowników służby zdrowia) obejmie 
w przyszłości katalog zawodów technicznych, 
w tym tych, dla których istnieją takie normy 
jak PN-EN 15257. Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że natychmiastowe wdrożenie 
tej normy jest konieczne. To zadanie niestety 
dla organizacji społecznych, takich jak Polski 
Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed 
Korozją, ponieważ obecnie tylko takie odpo-
wiadają za postęp techniczny i rozwój techno-
logii ochrony katodowej w Polsce.
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