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WOJCIECH SOKÓLSKI

SPZP CORRPOL Gdańsk

Ochrona katodowa w czasopiśmie 
„Ochrona przed Korozją”

Omówiono rozwój technologii ochrony katodowej w Polsce na przestrzeni 
pięćdziesięciu lat, posługując się w możliwie dużym stopniu doniesieniami 
opublikowanymi w czasopiśmie „Ochrona przed Korozją”. Kolejno zapre-
zentowano początki organizacji walki z korozją w Polsce, rozwój techniki 
ochrony katodowej oraz jej wdrożeń w działalności przemysłowej w ostat-
nich kilku dekadach i obecnie. Przedstawiono zespoły prowadzące badania 
w zakresie ochrony elektrochemicznej oraz zarys ich dorobku naukowego 
i wdrożeniowego.

Słowa kluczowe: ochrona katodowa, bibliografi a, historia w Polsce

Cathodic protection in the „Ochrona przed Korozją” journal
The development of cathodic protection technology in Poland over the past 50 years 

has been discussed, using to as large an extent as possible reports published in the 
journal ”Ochrona przed Korozją”. An overview has been provided of the beginnings 
of corrosion protection organisations in Poland and the development of cathodic pro-
tection techniques and their implementation in industry in the past several decades 
and at present. Research teams dealing with electrochemical protection as well as 
profi les of their achievements in research and implementation have been presented. 

Keywords: cathodic protection, bibliography, history in Poland

1. Wprowadzenie

Jubileusz 50-lecia wydawania czasopis-
ma „Ochrona przed Korozją”, prócz dumy 
z trwania na posterunku i dobrego służenia 
środowisku ludzi zajmujących się problema-
tyką ochrony przed korozją, jest także dosko-
nałą okazją do spojrzenia wstecz na historię 
przemian, jakie się w tym czasie dokonały 
zarówno w technice zabezpieczeń przeciw-
korozyjnych, jak i losach zespołów ludzkich 
poświęcających swoje życie zawodowe tym 
zagadnieniom. Wielokrotnie namawiał mnie 
Redaktor Edward Śmieszek, aby spróbować 
zebrać materiały na temat elektrochemicznej 
ochrony przed korozją w takim właśnie aspek-
cie – powiązać ludzi i ich dokonania w tej 
dziedzinie na tle postępu technicznego, wkła-
du w rozwój gospodarki oraz nauki. Właśnie 
nadarzyła się dogodna okazja spełnić w końcu 
to oczekiwanie.

W Polsce środowiska zajmujące się różny-
mi technologiami ochrony przeciwkorozyjnej 
przenikają się w niewielkim stopniu, co jest 
konsekwencją kształtowania się tych niewiel-
kich grup zawodowych w różnych miejscach 
i w różnym czasie. Stąd też nie dziwi istnie-
jący dystans i brak porozumienia pomiędzy 
specjalistami zajmującymi się różnymi tech-
nologiami ochrony przeciwkorozyjnej. Środo-
wisko osób zawodowo związanych z ochroną 
katodową, pomimo czynionych licznych prób 
w przeszłości i obecnie, nie integruje się z in-

nymi grupami, chociażby na konferencjach 
naukowo-technicznych, i nie utożsamia swojej 
działalności z taką samą ideą walki z korozją, 
z jaką na co dzień czynią to osoby zajmujące 
się np. powłokami ochronnymi. Może dlatego, 
że chronione obiekty zazwyczaj w ogóle nie 
są widoczne? 

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ 
na omawianą sytuację jest to, że w środowisku 
osób zajmujących się ochroną elektrochemicz-
ną znaczącą liczbę stanowią elektrycy, dla któ-
rych przełamanie bariery wiedzy chemicznej, 
nie mówiąc już o elektrochemicznej, jest trud-
ne do pokonania. Znacznie łatwiej chemikowi 
opanować zawiłości związane z rozpływem 
prądu elektrycznego, np. w ziemi czy w wy-
mienniku ciepła. Elektrochemiczna ochrona 
przed korozją zakwalifi kowana jest w Polsce 
do kategorii metod elektrycznych, stąd też 
w zakładach przemysłowych właśnie służbom 
elektrycznym powierza się instalacje ochrony 
katodowej. Tak dzieje się w większości państw 
europejskich, inaczej niż za oceanem.

Odzwierciedleniem powyższych uwag jest 
stosunkowo mała liczba publikacji z zakre-
su ochrony elektrochemicznej w „Ochronie 
przed Korozją” w okresie półwiecza (mniej 
niż 10% wszystkich artykułów). Chcąc więc 
opisać dzieje rozwoju technologii ochrony 
elektrochemicznej w Polsce zmuszony byłem 
sięgać także do innych źródeł oraz własnej pa-
mięci. W krótkim artykule nie sposób napisać 

o wszystkim i o wszystkich, tak więc z góry 
przepraszam, jeśli dokonując skrótów pomi-
nąłem niektóre fakty. 

2. Początki – prądy błądzące

Pierwsze w dużej skali wykorzystanie 
ochrony katodowej do zabezpieczenia prze-
ciwkorozyjnego metalowych konstrukcji 
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 przemy-
słu wydobywczego ropy naftowej i gazu oraz 
masowego zastosowania rurociągów stalo-
wych do ich transportu.

Technologia ochrony katodowej w Polsce, 
podobnie jak w innych krajach europejskich, 
rozwinęła się znacząco dopiero po II wojnie 
światowej. Od początku ubiegłego wieku 
w Europie dominowały w tym zakresie przede 
wszystkim działania techniczne zmierzające 
do wyeliminowania wówczas największego 
zagrożenia korozyjnego obiektów podziem-
nych, jakim były i są prądy błądzące. Przyczy-
ną było zastosowanie trakcji elektrycznych do 
transportu miejskiego i kolejowego zasilanych 
prądem stałym [1]. 

Również w Polsce problematyce tej po-
święcano sporo uwagi – zbudowana w War-
szawie sieć tramwajowa (jak na tamte czasy) 
była bardzo gęsta, gdyż tramwaje stanowiły 
jedyny środek transportu publicznego. Sto-
warzyszenie Elektryków Polskich powołało 
Komisję Prądów Błądzących, której zada-
niem było opracowanie krajowych przepisów 
zmierzających do ograniczenia zagrożeń ko-
rozyjnych powodowanych przez prądy upły-
wające z obwodów powrotnych zelektryfi ko-
wanych linii tramwajowych, na wzór przepi-
sów angielskich, niemieckich, szwajcarskich 
i francuskich. W lipcu 1930 r. w Warszawie 
odbył się XXII Kongres Międzynarodowego 
Związku Tramwajów, Kolei Dojazdowych 
i Przedsiębiorstw Autobusowych, na którym 
zatwierdzono wstępny projekt przepisów mię-
dzynarodowych, w następstwie czego powsta-
ła pierwsza polska norma dotycząca ochrony 
przed prądami błądzącymi wydana przez Sto-
warzyszenie Elektryków Polskich w 1932 r. 
[2]. 

Na czele tych wszystkich działań stała wy-
bitna postać profesora Romana Podoskiego, 
pioniera elektryfi kacji polskich kolei, budow-
niczego linii tramwajowych, między innymi 
w Warszawie. Referat profesora, wygłoszony 
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na wspomnianym kongresie, wydany został 
jako dodatek łącznie z normą PNE 27-1932. 
Większość zamieszczonych w nim informacji 
jest aktualna do dnia dzisiejszego. 

O karierze jaką zrobiły w tamtych czasach 
linie tramwajowe, świadczą daty ich urucha-
miania: we Wrocławiu w 1894 r., w 1895 r. 
w Bielsko-Białej i Elblągu, w 1896 r. w Byd-
goszczy i Gdańsku, w 1897 r. w Poznaniu 
i Szczecinie, rok później w Łodzi, Grudziądzu 
i Wałbrzychu oraz 1908 r. w Warszawie. Naj-
nowsza sieć tramwajowa powstała w Często-
chowie w 1959 roku. Prądy błądzące towarzy-
szą w sposób naturalny wszystkim trakcjom 
elektrycznym, jeśli szyny stanowią jeden 
z biegunów zasilania. Stąd też zagrożenie ko-
rozyjne wywoływane przez linie tramwajowe 
i kolejowe wskutek upływu z obwodów po-
wrotnych prądów do ziemi występuje stale od 
dnia ich uruchomienia.

3. Organizacja walki z korozją – 
lata pięćdziesiąte

W powojennej Polsce prądy błądzące szyb-
ko dały znać o sobie. Z późniejszych publikacji 
wynika, że pierwsze prace związane z analizą 
skutków działania prądów błądzących na miej-
skich sieciach kablowych prowadzone były 
już w latach 1952–1953 w Instytucie Łącz-
ności w Warszawie [3]. W wyniku tych badań 
w 1953 r. zainstalowano pierwsze urządzenie 
drenażowe do zabezpieczenia przed korozją 
najbardziej zagrożonych korozją odcinków 
kabli, wydano także przez Państwową Komi-
sję Planowania Gospodarczego „Instrukcję o 
zapobieganiu i zwalczaniu korozji elektroli-
tycznej powodowanej prądami błądzącymi”.  
W tym samym mniej więcej czasie, w roku 
1952, pod kierunkiem prof. R. Podoskiego 
pracę magisterską pod tytułem „Badania prą-
dów błądzących” obronił Władysław Dziuba. 
Widać osobowość słynnego profesora była 
wielka, bo mocno zaszczepił swojemu dyplo-

mantowi zainteresowanie prądami błądzący-
mi, który poświęcił im całe życie zawodowe w 
Zakładzie Trakcji Elektrycznej Instytutu Elek-
trotechniki w Warszawie i, pomimo wieku 
emerytalnego, zajmuje się nimi z zamiłowa-
niem do dnia dzisiejszego. Jest współautorem 
pierwszej w języku polskim książki o cha-
rakterze monografi cznym poświęconej prob-
lematyce prądów błądzących [4], a także au-
torem kilkudziesięciu prac naukowych i nau-
kowo-technicznych z tej dziedziny wiedzy.

Pewnym potwierdzeniem zainteresowania 
problematyką korozji i ochrony przeciwkoro-
zyjnej konstrukcji podziemnych jest pierwsza 
książka poświecona tej tematyce opracowana  
przez Jerzego Ostaszewicza [5].

Pierwsza w Niemczech stacja ochrony kato-
dowej zainstalowana została w Zagłębiu Sary 
w roku 1952 [1] zaś w Polsce, po wstępnych 
próbach [6, 7], z końcem marca 1954 roku 
na gazociągu DN400 łączącym koksownię 
w Knurowie z Mysłowicami. Montaż gazo-
ciągu wykonało przedsiębiorstwo „Gazobu-
dowa” z Zabrza, a próbną doświadczalną in-
stalację ochrony katodowej uruchomiono na 
zlecenie Centralnego Zarządu Gazownictwa 
w Warszawie. Prace nad ochroną przed koro-
zją rurociągów podziemnych, w tym ochroną 
katodową, w okresie tym prowadził wówczas 
docent, a później profesor, Stefan Pawlikow-
ski, uznany specjalista z dziedziny technologii 
chemicznej, ochrony przed korozją i elektro-
chemii, kierownik Katedry Technologii Wiel-
kiego Przemysłu Nieorganicznego Politechni-
ki Śląskiej. Wraz ze swoim zespołem (m.in. 
Iwo Pollo, Stanisław Anioł, Stefan Pleśniak, 
Józef Bujoczek – projektant pierwszej insta-
lacji ochrony katodowej) wykonał w latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych szereg no-
watorskich badań związanych z elektrochemią 
procesów zachodzących podczas ochrony ka-
todowej [6–11]. Pierwsza instalacja ochrony 
katodowej gazociągu funkcjonowała około 
czterech lat pod nadzorem Centralnego La-
boratorium Gazownictwa w Warszawie – od-
działu krakowskiego, później została zanie-
dbana i pozbawiona fachowej obsługi przez 
właściciela. 

W Gdańsku w tym samym okresie prob-
lematyką ochrony przed korozją zajmowała 
się Katedra Chemii Fizycznej Wydziału Che-
micznego Politechniki Gdańskiej. Pod kie-
runkiem naukowym profesora Stefana Minca 
już w roku 1949 badania nad aspektami elek-
trochemicznymi korozji rozpoczął Romuald 
Juchniewicz, jeden z pierwszych absolwen-
tów Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej – doktoryzował się w roku 1954 z 
tematu aktualnego do dnia dzisiejszego i ściśle 
związanego z ochroną katodową [12]. Proble-
matyce ochrony elektrochemicznej pozostał 
wierny, początkowo zajmując się zagadnienia-
mi ochrony katodowej statków [13], później 
oddziaływaniem prądu przemiennego [14], 
a w końcu – po wyłonieniu z Katedry Chemii 
Fizycznej dla niego Zakładu Korozji Mor-
skiej – w roku 1956 stworzył zalążki własnej 

„szkoły ochrony katodowej”, która przetrwała 
aż do 1995 roku. Jego sprawozdanie z pobytu 
na stażu w Katedrze Metalurgii Uniwersytetu 
Cambridge w Wielkiej Brytanii [15], to jed-
na z dwóch pierwszych publikacji z zakre-
su ochrony elektrochemicznej w „Ochronie 
przed Korozją”. 

Specyfi ka zagrożeń korozyjnych wynikają-
cy z agresywności wody morskiej w naturalny 
sposób doprowadziła do stworzenia w Insty-
tucie Morskim w Gdańsku zespołu naukowo-
badawczego zajmującego się tą problematyką, 
również Zakładu Korozji Morskiej (w części 
obejmującą zagadnienia ochrony katodowej – 
L. Gliszewski, A. Stankiewicz i inni). Zakład 
obchodził  wraz z Instytutem Morskim swój 
jubileusz 50-lecia istnienia w roku 2000.

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych od-
notować należy początki organizowania się 
środowiska zajmującego się ochroną przed 
korozją. W 1955 roku utworzony został In-
stytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, 
w którym rozpoczęto prace podstawowe z za-
kresu korozji (profesorowie Michał Śmiałow-
ski i Stanisław Minc). W 1957 roku, wspól-
nie z PAN i uczelniami wyższymi, bardzo 
aktywnie do grona organizacji zainteresowa-
nych programowo walką z korozją włączyło 
się Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego. Pierwsza konferen-
cja pod hasłem „Problemy korozji morskiej” 
odbyła się z udziałem SITPChem w dniach 
19–21 września 1957 r. w Gdańsku i w sporej 
części poświęcona była ochronie katodowej 
nie tylko jednostek pływających i konstruk-
cji hydrotechnicznych, ale także konstrukcji 
podziemnych. Tradycja organizacji tej konfe-
rencji, później pod nazwą „Konwersatorium 
Korozji Morskiej”, przetrwała aż do końca 
XX wieku. Niemal równolegle utworzone 
zostały trzy Sekcje Korozji przy SITPChem: 
w Katowicach, zajmująca się głównie zagad-
nieniami korozji w przemyśle chemicznym 
(W. Plaskura, J. Hawliczek, H. Jodko, G. Ga-
wecka, C. Dacko i inni), w Gdańsku, zwią-
zana z problematyką ochrony przed korozją 
konstrukcji w gospodarce morskiej (S. Minc, 
F. Gawęda, R. Juchniewicz, A. Domański, 
A. Stankiewicz, L. Gliszewski, Z. Jedliński
i inni) oraz w Warszawie Sekcja Korozji Ma-
teriałów i Konstrukcji Budowlanych (W. Skol-
mowski, M. Mączyński, W. Planeta i inni). 
Powołano także w III Wydziale PAN Komisję 
do Spraw Ochrony Tworzyw przed Korozją 
(przewodniczący – prof. M. Śmiałowski). To 
z jej inicjatywy powstał właśnie wtedy biule-
tyn informacyjny „Ochrona przed Korozją” 
[16].

Podsumowując ten okres można stwier-
dzić, że technologia ochrony katodowej była 
w powijakach, chociaż podjęto i prowadzono 
z różną intensywnością badania nad tą meto-
dą w Politechnice Śląskiej i w Politechnice 
Gdańskiej, w Instytucie Chemii Fizycznej 
PAN i w Instytutach Elektrotechniki, Gospo-
darki Komunalnej i Łączności w Warszawie, 
w Instytucie Morskim w Gdańsku oraz Cen-
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tralnym Laboratorium Gazownictwa w Krako-
wie. W kwestiach technicznych na pierwszym 
miejscu dominowały zagadnienia prądów błą-
dzących. 

Rzeczą charakterystyczną dla początków 
rozwoju ochrony katodowej w Polsce jest to, 
że zagadnienia te umknęły uwadze przemysłu 
wydobywczego ropy naftowej i gazu, który 
w tamtym okresie dopiero raczkował, w odróż-
nieniu od Związku Radzieckiego czy Stanów 
Zjednoczonych. Daleki transport czynników 
energetycznych za pomocą rurociągów do-
piero się wtedy rozwijał. Istniejące już Biuro 
Projektów Gazownictwa „Gazoprojekt” jesz-
cze nie prognozowało rozwoju gazownictwa 
opartego na gazie ziemnym. Nie te dziedziny 
techniki zadecydowały więc o pojawieniu się 
mecenatu państwowego nad ochroną katodo-
wą – to korozja kabli telekomunikacyjnych 
pod wpływem prądów błądzących układanych 
wzdłuż elektryfi kowanych linii kolejowych 
stała się motorem postępu w tej dziedzinie. 
Łączność telefoniczna miała wtedy znaczenie 
paramilitarne. 

4. Pierwsze wdrożenia przemysłowe – 
lata sześćdziesiąte

W wyniku prowadzonych badań pojawiają 
się pierwsze rozwiązania techniczne, urządze-
nia i podzespoły ochrony katodowej [17-22], 
a także ukazuje się pierwsza książka w cało-
ści poświęcona ochronie elektrochemicznej 
(R. Juchniewicz) [23], a wkrótce także druga 
[24], też w dużej części poświęcona tej tech-
nologii.

Tworzą się sprzyjające warunki do rozwo-
ju ochrony przeciwkorozyjnej – pojawia się 
dokument rządowy nakazujący we wszyst-
kich branżach opracowanie programów wal-
ki z korozją [25]. Komitet Nauki i Techniki 
w roku 1964 przyznał Instytutowi Łączności 
rangę jednostki wiodącej w kraju w dziedzi-
nie ochrony elektrochemicznej. To w Insty-
tucie Łączności od 1957 roku na zlecenie 
Ministerstwa Komunikacji podjęto badania 
ochrony przed korozją konstrukcji telekomu-
nikacyjnych i powstała tam Grupa Problemo-
wa ds. Ochrony Podziemnych Konstrukcji 
Metalowych przed Korozją Elektrochemiczną 
(J. Bralewski, O. Skiba-Rogalska, S. Dąbrow-
ski) [3]. Na początku zastosowano systemy 
ochrony dalekosiężnych kabli telekomunika-
cyjnych za pomocą anod galwanicznych. Pod-
jęto ścisłą współpracę z Centralnym Ośrod-
kiem Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa 
w Warszawie (T. Puchalski, K. Kulawik) 
opracowując między innymi modele urządzeń 
drenaży elektrycznych przystosowanych do 
współpracy z liniami PKP. Wyniki doświad-
czeń zgromadzonych w Instytucie Łączności 
w owym czasie znajdują odzwierciedlenie 
w książce poświęconej technice pomiarowej 
(J. Bralewski) [26].

Przy współudziale specjalistów z Politech-
niki Śląskiej, Instytutu Elektrotechniki oraz 
Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich, Biuro Projektów „Naftopro-

jekt” z Warszawy (L. Jung, M. Jung) i Przed-
siębiorstwo Eksploatacji Rurociągu Naftowe-
go „Przyjaźń” w Płocku w okresie od sierpnia 
1963 r. do listopada 1965 r. zainstalowały 
i uruchomiły ochronę katodową naftociągu 
„Przyjaźń” [27–30]. Był to pierwszy w kraju 
ważny i duży obiekt, dla którego zaprojek-
towano i uruchomiono ochronę katodową. 
Niestety nie wpłynął on w znaczący sposób 
na postęp w stosowaniu technologii ochrony 
katodowej w Polsce – chociaż uaktywniły się 
prace w Centralnym Laboratorium Gazow-
nictwa (Z. Wróblewska, K. Brich) [31], ale 
to zapewne bardziej „w związku ustalonym 
przez KW PZPR w Katowicach programem 
prac dla ochrony przed działaniem korozji” 
[32] koordynowanym wtedy przez Główny 
Instytut Górnictwa w Katowicach. Dla no-
wobudowanych gazociągów Biuro Projektów 
„Gazoprojekt” we Wrocławiu opracowuje już 
dokumentacje „ochrony elektrycznej”, BUG 
„Gazobudowa” Zabrze je buduje, a nad ca-
łością spraw merytorycznych czuwa Zakład 
Ochrony Antykorozyjnej Centralnego Labora-
torium Gazownictwa w Krakowie. Tak wyni-
ka z relacji [33] – ale mowa tu zaledwie o kil-
kunastu stacjach drenażowych i katodowych.

W roku 1966 wydana została zgłoszona 
przez Ministerstwo Komunikacji pierwsza 
polska norma [34] poświęcona przede wszyst-
kim ochronie przed prądami błądzącymi, ale 
zawierająca także podstawowe wymagania 
dotyczące ochrony katodowej konstrukcji sta-
lowych i ołowianych (kabli). 

Norma nakładała obowiązek stosowania 
tej technologii ochrony przeciwkorozyjnej 
(stosowanie norm było wtedy obowiązkowe) 
na wszystkich podziemnych i podwodnych 
konstrukcjach metalowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem wszelkiego rodzaju meta-
lowych rurociągów i pancerzy kabli. To od 
tamtego czasu w Polsce odnotować można 
znaczący postęp w sto so waniu ochrony kato-
dowej, głównie w telekomunikacji i gazow-
nictwie oraz gospodarce morskiej. 

Warto przypomnieć w jakim stadium roz-
woju znajdowała się wtedy nauka o korozji 
i ochronie stalowych konstrukcji podziem-
nych przed korozją – wszechstronnie pano-
wała teoria mikroogniw korozyjnych, zaś już 
sformułowane zasady termodynamiki i kine-
tyki elektrodowej nie zostały rozpropagowa-

ne i nie doczekały się jeszcze powszechnej 
akceptacji. Elektrochemiczny charakter od-
działywania prądów błądzących na stalowe 
konstrukcje podziemne znany był od począt-
ku wieku, ale wszelkie problemy wynikające 
z ich obecności rozwiązywane były z reguły 
przez elektryków. Czytelnikom zajmującym 
się ochroną katodową należy wspomnieć 
tylko, że w stosunku do sposobu wykonania 
pomiaru potencjału norma nie przewidywała 
żadnych wymagań, a jedynym istotnym wów-
czas problemem była potrzeba zapewnienia 
odpowiednio wysokiej rezystancji wewnętrz-
nej woltomierza.

W tym czasie na Wybrzeżu zarysował się 
wyraźny podział – Instytut Morski (L. Gli-
szewski, S. Malinowski) zajmuje się polską 
fl otą i remontami statków, Centralne Biuro 
Konstrukcji Okrętowych i inne biura, później-
sze Centrum Techniki Okrętowej (A. Domań-
ski, W. Bogotko) prowadzi badania ochrony 
katodowej dla potrzeb stoczni produkcyj-
nych. Przemianowany na Zakład Korozji 
zespół przy Katedrze Chemii Fizycznej Wy-
działu Chemicznego Politechniki Gdańskiej 
(R. Juchniewicz, J. Walaszkowski, J. Rybicki, 
W. Bohdanowicz, W. Widuchowski) ukierun-
kowuje swoje zainteresowania na problema-
tykę ochrony katodowej na lądzie i w dużych 
zakładach przemysłowych – m.in. ochrony 
katodowej magistralnych gazociągów w rejo-
nie Trójmiasta, zabezpieczenia dna zbiornika 
gazowego w Gazowni Gdańskiej, ochrony 
katodowej kabli, w tym kabla międzymia-
stowego KD-50 Gdańsk – Malbork, ochrony 
katodowej podziemnych zbiorników paliwo-
wych na lotniskach wojskowych, ochrony ka-
todowej wewnętrznych powierzchni rur opa-
dowych w elektrowni szczytowo-pompowej 
(Żydowo) Wyniki tych prac są natychmiast 
wdrażane w praktyce, a najciekawsze rozwią-
zania techniczne – patentowane.

5. Rozwój nauki i zastosowań – 
lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte

W Politechnice Gdańskiej w wyniku zmia-
ny struktury katedralnej na instytutową, która 
miała miejsce w latach 1968/69 w ramach po-
wstałego wtedy Instytutu Inżynierii Chemicz-
nej i Technik Pomiarowych powołany został 
samodzielny Zakład Technologii Zabezpieczeń 



303

Przeciwkorozyjnych, na czele którego stanął 
wówczas doc. dr hab. inż. R. Juchniewicz. 
Zakład składał się z dwóch zespołów nauko-
wo-badawczych – Zespołu Ochrony Elektro-
chemicznej, który wyłoniony został z Katedry 
Chemii Fizycznej (R. Juchniewicz, J. Walasz-
kowski, W. Bohdanowicz, A. Widuchowski, 
później – W. Sokólski, J. Jankowski, J. Szu-
kalski, E. Stankiewicz, J. Rozwadowski), oraz 
Zespół Powłok Ochronnych, wyłoniony z ze-
społu zajmującego się materiałoznawstwem 
w Katedrze Technologii Chemii Nieorga-
nicznej (Z. Klenowicz, J. Jakobs, I. Nowosz-
-Arkuszewska, J. Bordziłowski, Z. Mała-
siewicz, póżniej – T. Szauer, J. Kamrowski, 
Z. Muzioł, A. Brandt). Podział ten utrzymy-
wany był do roku 1995. 

Zakład rozpoczął kształcenie na studiach 
dziennych i studiach podyplomowych, a na-
stępnie na studium stacjonarno-zaocznym. 
Opracowano materiały dydaktyczne, stwo-
rzono laboratoria, wydano skrypt do ćwiczeń. 
W ramach programu ok. ¼ omawianych za-
gadnień – wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych 
i seminariów – wprost lub pośrednio miała 
związek z technologią ochrony elektroche-
micznej. Podjęto także starania o wzmożenie 
edukacji na szczeblu szkolnictwa średniego 
– w tym celu opracowano odpowiedni dwu-
tomowy podręcznik „Technika przeciwkoro-
zyjna” [35], poświęcając w nim dużo miejsca 
ochronie katodowej. Sporo uwagi zwrócono 
na współpracę z przemysłem – Studium Pody-
plomowe Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych 
w Politechnice Gdańskiej przetrwało ponad 
20 lat (podobne w Politechnice Łódzkiej – za-
ledwie kilka semestrów). 

W czasie funkcjonowania Zespołu Ochro-
ny Elektrochemicznej powstało 8 doktoratów 
oraz kilkadziesiąt prac dyplomowych i kilkaset 
prac o charakterze naukowym i technicznym. 
Po zatrudnieniu w latach osiemdziesiątych 
jeszcze 2 elektroników, 2 fi zyków i 2 techni-
ków stworzony został bardzo silny zespół in-
terdyscyplinarny liczący ponad 20 osób. 

Z perspektywy czasu trzeba przyznać, że 
zasadniczą cechą tego Zespołu była otwar-
tość na postęp techniczny i naukowy. Okres 
lat siedemdziesiątych miał duże znaczenie 
dla rozwoju technologii ochrony katodowej. 
To wtedy zwrócono uwagę na mechanizmy 
reakcji elektrodowych podczas polaryzacji 
katodowej, pojawiły się techniki eliminowa-
nia omowego spadku napięcia IR w pomia-
rach potencjałów, opracowano nowe metody 
pomiarowe reakcji elektrodowych i szybkości 
korozji, udoskonalono i stworzono nowe ma-
teriały anodowe, dostępne stały się tranzysto-
ry i pierwsze obwody scalone, stało się możli-
we wykorzystanie maszyn cyfrowych. Nie bez 
powodu opracowanych zostało wtedy w Poli-
technice Gdańskiej szereg nowatorskich roz-
wiązań technicznych, np. korelacyjna metoda 
badania prądów błądzących.

Od początku lat siedemdziesiątych zmian 
organizacyjnych było więcej. Jak już wyżej 
wspomniano – tworzy się w 1971 r. Centrum 

Techniki Okrętowej, a w nim Zespół Pracowni 
Materiałoznawstwa i Korozji, w tym pracow-
nia zajmująca się ochroną katodową (W. Bo-
gotko). Centralne Laboratorium Gazownictwa 
w 1972 roku zamienia się w Instytut Gazowni-
ctwa, a następnie w roku 1976 w Instytut Gór-
nictwa Naftowego i Gazownictwa, w którym 
powstają wyodrębnione Pracownia Pokryć 
Ochronnych (Z. Wróblewska) i Pracownia 
Ochrony Katodowej (M. Markiewicz). 

Zaczęły pojawiać się kolejne normy, po-
czątkowo branżowe [36–39], później normy 
polskie, nad którymi prawną opiekę i inicjaty-
wę normalizacyjną sprawowało Ministerstwo 
Łączności. W 1973 r. „Gazoprojekt” przygo-
tował pierwszy „normatyw projektowania” 
(W. Burak), który przetrwał do roku 1996, 
kiedy to został unowocześniony (M. Markie-
wicz). W latach 1976/77 opracowany został 
pakiet norm [40-44], który – nowelizowany 
kilkakrotnie – dotrwał do momentu wstąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej, kiedy to do-
kumenty te w sposób urzędowy straciły swo-
ją aktualność. Nim to jednak się stało, wagę 
i znaczenie tych norm podniósł po raz ostatni 
Minister Łączności w 1996 r. zaliczając je do 
grupy obowiązkowego stosowania [45], cho-
ciaż raczej uczynił tym gest w stronę użyt-
kowników stalowych rurociągów, ponieważ 
problem korozji kabli, szczególnie wywołanej 
prądami błądzącymi, przestał istnieć w sposób 
samoistny po masowym wprowadzeniu prze-
wodów światłowodowych i powłok z tworzyw 
sztucznych. Tym samym ochrona katodowa 
straciła swojego dotychczasowego mecenasa 
i niestety do dzisiaj nie zastąpiły go resorty 
zajmujące się transportem i magazynowaniem 
gazu czy ropy naftowej – choć tak się to dzie-
je praktycznie na całym świecie. Technologia 
ochrony katodowej od tego czasu nie ma prak-
tycznie żadnego wsparcia przemysłowego.

W roku 1972 ze środowiska naukowego 
i technicznego wyłoniła się grupa specjali-
stów ochrony katodowej, która powołała przy 
Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich Centralną Komisję Elektro-
chemicznej Ochrony przed Korozją (Przewod-
nicząca – O. Skiba-Rogalska). Jej zadaniem 
było m.in. branie udział w pracach normaliza-
cyjnych. Grupa ta, po przekształceniu się w ro-
ku 1994 w Polski Komitet Elektrochemicznej 
Ochrony przed Korozją (Przewodniczący 
– W. Sokólski), prowadzi do dnia dzisiejsze-
go działalność statutową, której zasadniczym 
celem jest wspieranie, propagowanie i roz-
wój elektrochemicznej ochrony przed korozją 
w Polsce i nadal aktywnie współuczestniczy 
przy opracowywaniu nowych norm europej-
skich z dziedziny ochrony katodowej.

W latach siedemdziesiątych odnotowuje się 
ożywienie wydawnicze – oprócz książki Wy-
dawnictwa Morskiego „Korozja okrętów i jej 
zapobieganie” (A. Domański, J. Birn) Wy-
dawnictwo Naukowo-Techniczne rozpoczyna 
serię wydawniczą „Ochrona przed korozją”, 
w ramach której w roku 1976 ukazało się tłu-
maczenie na język polski książki „Katodowa 

ochrona metali” [1]. W tym samym mniej 
więcej czasie pojawia się pod auspicjami 
SEP – Centralnej Komisji Elektrochemicznej 
Ochrony przed Korozją skrypt opracowany 
dla kursów szkoleniowych [46], a także odby-
wa się jedna z pierwszych konferencji nauko-
wo-technicznych w Poznaniu (W. Machczyń-
ski, J. Sibila) [47]. 

Ochroną katodową objętych jest wtedy ok. 
3000 km kabli telekomunikacyjnych. W ga-
zownictwie zainstalowanych jest kilkaset 
stacji ochrony katodowej i drenaży elektrycz-
nych. Główne podzespoły ochrony katodowej 
produkowane są seryjnie. Podejmowane są 
prace badawcze w różnych nowych ośrod-
kach, np. materiałów anodowych w Politech-
nice Wrocławskiej (J. Kubicki, B. Szczygieł). 

Lata siedemdziesiąte to także okres nawią-
zywania współpracy międzynarodowej w ra-
mach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 
(RWPG). Powołane zostało centrum państw 
członkowskich w problemie „Opracowanie 
metod ochrony metali przed korozją” (ze stro-
ny polskiej – P. Kosieradzki, R. Juchniewicz). 
Od 1971 do 1988 roku koordynację jednostek 
w Polsce w temacie IV „Elektrochemiczna 
ochrona konstrukcji metalowych i aparatów” 
sprawował Instytut Łączności, potem (na 
krótko) Politechnika Gdańska. W ramach tego 
tematu współpracowały ze sobą Związek Ra-
dziecki, NRD, Bułgaria, Węgry, Czechosło-
wacja i Polska. Co roku odbywały się robocze 
narady o charakterze naukowo-technicznym 
organizowane cyklicznie w różnych krajach. 
Ostatnie miało miejsce w Budapeszcie w roku 
1989. Polska była gospodarzem narad tematu 
IV RWPG dwukrotnie w Sopocie: w roku 1979 
(ze strony polskiej – J. Bralewski, O. Skiba-
Rogalska) oraz w roku 1985 (ze strony pol-
skiej O. Skiba-Rogalska, W. Sokólski). Do 
dzisiaj pozostały wspomnienia międzynarodo-
wych spotkań, kiedy wszyscy w sposób nie-
skrępowany żadną konkurencją informowali 
się wzajemnie o swoich sukcesach i niepowo-
dzeniach, z przymrużeniem oka przyglądając 
się osiągnięciom „głównego organizatora”.
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„Okres względnej świetności ochrony kato-
dowej w kraju przypada na lata 1960 –1975” 
– tak napisała z perspektywy czasu kilkuna-
stu lat w 1986 roku O. Skiba-Rogalska [48], 
zapewne pod wpływem zanikającego zainte-
resowania ochroną katodową służb telekomu-
nikacyjnych. W tym czasie produkcja podze-
społów ochrony katodowej została opanowa-
na, stosowane systemy ochrony katodowej, 
głownie w gazownictwie, zdawały egzamin 
– ilość uszkodzeń korozyjnych zmalała. I jak 
w klasycznym „cyklu świńskim” zaintereso-
wanie ochroną katodową spadło. Rozwiąza-
no zespoły badawcze, zwolniono ludzi. By 
jednak uzasadnić prawdziwość wspomnianej 
zasady pojawił się na szczęście dokuczliwy 
problem, który znowu na kilkanaście lat roz-
kręcił koniunkturę, tym razem w gospodarce 
komunalnej. 

Okazały się nim znowu prądy błądzące, któ-
re z niespotykaną siłą zaatakowały miejskie 
sieci ciepłownicze układane w pianobetonie. 

To do rozwiązywania tych problemów opra-
cowano dwukanałowy rejestrator magnetycz-
ny, a w ślad za nim inne bardziej nowoczesne 
urządzenia rejestrujące (L’Instruments War-
szawa). 

Wtedy też opracowano drenaże dużej mocy 
z regulacją tyrystorową (Meramont Gdańsk). 

Pojawiły się nowe koncepcje związane 
z  oceną zagrożeń wywołanych przez prądy 
błądzące i ich eliminowaniem [49, 50], rozwi-
jane później w licznych pracach badawczych 
[51, 52]. W kilku dużych miastach Polski 
z dużym rozmachem i dużym sukcesem wdro-
żono nowe rozwiązania (Poznań, Gdańsk, 
Bydgoszcz, Szczecin, Toruń, Dąbrowa Górni-
cza, Warszawa i inne).

W latach osiemdziesiątych badania w zakre-
sie ochrony katodowej w Polsce koordynowa-
ne były przez Politechnikę Gdańską najpierw 
w ramach Programu Węzłowego 05.3 „Metody 
i środki ochrony przed korozją” Podproblemu 
C.2 „Ochrona elektrochemiczna”, a następnie 
Centralnego Programu Badawczo-Rozwojo-
wego nr 6.6, cel 33, w których uczestniczyły 
Instytut Łączności, Instytut Elektrotechniki 
wWarszawie, Instytut Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa, Instytut Elektrotechniki Poli-
techniki Poznańskiej (W. Machczyński), Cen-
trum Techniki Okrętowej i Instytut Morski (A. 
Stankiewicz, S. Malinowski, J. Nowatkow-
ski). W Politechnice Gdańskiej pracowano 
nad nowymi nieroztwarzalnymi materiałami 
anodowymi (J. Walaszkowski), ochroną kato-
dową zbrojenia w betonie (W. Bohdanowicz), 
metodami elektrochemicznymi oceny zagro-
żeń wywoływanych przez prądy błądzące 
(W. Sokólski), ochroną katodową w obiegach 
wodnych (J. Jankowski, J. Szukalski, E. Stan-
kiewicz). Trwałym śladem z tego okresu prac 
Zespołu Ochrony Elektrochemicznej kiero-
wanego przez prof. R. Juchniewicza, wspar-
tym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego jest wybudowane III piętro budyn-
ku Chemii „C” Wydziału Chemicznego Poli-
techniki Gdańskiej. Wykonano wtedy szereg 
interesujących prac, większość z nich wdro-
żono (ochrona katodowa oczyszczalni ście-
ków, ochrona wymienników ciepła i obiegów 
wodnych, ochrona katodowa odwadniających 
studni głębinowych kopalni odkrywkowej, 
ochrona fi ltrów bielarskich celulozy i inne). 

W omawianym dziesięcioleciu funkcjonują 
wszystkie wyżej wymienione ośrodki branżo-
we, zajmując się problematyką ochrony kato-
dowej w poszczególnych resortach – podział 
kompetencji tematycznej odbywa się po części 
poprzez narzucenie tematyki badawczej przez 
koordynatora prac, w części z dotychczaso-
wych tradycji i posiadanych doświadczeń. 
Stan ten trwał do momentu, w którym to los 

poszczególnych zespołów uzależniony został 
od przemian gospodarczych i politycznych. 
Zupełnie nowym zjawiskiem pod koniec tego 
dziesięciolecia było pojawienie się fi rm oferu-
jących usługi z zakresu ochrony katodowej 

W omawianym okresie działa Polski Ko-
mitet Naukowo-Techniczny NOT ds. Korozji 
– ochrona katodowa prezentowana jest w nim 
przez O. Skibę-Rogalską, wiceprzewodniczą-
cą Komitetu. W latach 1980, 1986 i 1991 Pol-
ski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed 
Korozja SEP organizuje kolejne konferencje 
pod wspólnym tytułem „Pomiary korozyjne 
w ochronie elektrochemicznej”, które potem 
zamieniają się w konferencje odbywające się 
co dwa lata.

6. Nowe czasy – nowe wyzwania

Lata dziewięćdziesiąte, nie tylko ze wzglę-
du na zmiany ustrojowe i związane z tym 
przemiany w działalności gospodarczej, ale 
przede wszystkim ze względu na otwarcie na 
nowe technologie, stworzyły inne możliwości 
rozwojowe również w dziedzinie ochrony ka-
todowej. Po kilku latach pracy wydana została 
w końcu książka „Ochrona elektrochemiczna 
przed korozją” – praca zbiorowa koordynowa-
na przez J. Ostaszewicza [53]. Jest spóźnio-
na – w gazownictwie uruchamia się właśnie 
pierwsze linie do automatycznego nakłada-
nia trójwarstwowych powłok izolacyjnych 
(żywica epoksydowa/kopolimer/polietylen). 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu wydaje roz-
porządzenie nakazujące ich stosowanie. Roz-
poczynają się przygotowania do budowy pol-
skiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał 
– Europa Zachodnia. Ta zupełnie nowa tech-
nologia układania rurociągu pociąga za sobą 
także daleko idące modyfi kacje w systemach 
ochrony katodowej. Wieloletnie doświadcze-
nia zdobyte podczas obserwacji warunków 
eksploatacji rurociągów w izolacjach bitu-
micznych okazały się mało przydatne. Pierw-
szą nitkę gazociągu wybudowano w latach 
1996–2001. Projektantem systemów ochrony 
katodowej było BPiSG „Gazoprojekt” z Wroc-
ławia, dostawcą podstawowych podzespołów 
(stacji, anod, elektrod pomiarowych) – SPZP 
CORRPOL z Gdańska. Niestety, historia się 
powtórzyła – ta kolejna wielka inwestycja 
rurociągowa w Polsce nie stała się impulsem 
napędowym dla rozwoju środowiska zajmują-
cego się ochroną katodową (tak, jak stało się 
to m.in. w Czechosłowacji). Zastosowano co 
prawda po raz pierwszy w gazownictwie sta-
cje z impulsowymi blokami mocy, anody ty-
tanowe w wypełnieniu grafi towym i technikę 
łączenia przewodów miedzianych do rurocią-
gu metodą „Pin Brazing”, ale rozwiązania te 
długo „przebijają się” do praktyki codziennej.

Na początku dekady pojawia się jeszcze 
norma dotycząca ochrony katodowej wodo-
ciągów (K. Dohnalik, J. Golec) [54], a także 
znowelizowana norma dot. prądów błądzą-
cych (W. Dziuba, J. Ostaszewicz, T. Puchal-
ski, W. Sokólski) [44]. Normę branżową zwią-
zaną z ochroną przed prądami błądzącymi w 
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stoczniach i portach także udało się utrzymać 
w randze polskiej normy [55]. Od tego czasu 
powoli zamiera działalność normalizacyjna 
w oczekiwaniu na nieuchronne zmiany, jakie 
ma w przyszłości przynieść Unia Europejska. 
Normy przestają obligatoryjnie obowiązy-
wać. 

Problematyka ochrony katodowej przewija 
się prawie na wszystkich konferencjach nau-
kowo-technicznych związanych z ochroną 
przed korozją. Omawiane są nowe problemy 
ochrony katodowej wynikające z zastosowania 
nowej generacji izolacji ochronnych, pojawiły 
się interesujące wdrożenia systemów ochrony 
katodowej infrastruktury przemysłowej czy 
wewnętrznej powierzchni wielkośrednico-
wych rurociągów wody chłodzącej w elek-
trowni cieplnej (SPZP CORRPOL Gdańsk). 
Prowadzone są prace związane z budową 
metra w Warszawie i badania wzajemnego 
oddziaływania prądów błądzących linii metra 
i sieci tramwajowej (Instytut Elektrotechniki 
Warszawa). 

Brak podręczników z zakresu ochrony ka-
todowej i ograniczenie dostępu do wiedzy 
w tej dziedzinie zachęciło spore grono zain-
teresowanych osób do udziału w konferen-
cjach, które Polski Komitet Elektrochemicz-
nej Ochrony przed Korozją SEP zaczął orga-
nizować w Juracie od 1996 r. Komitet także 
rozpoczął wydawanie swojego „Biuletynu” 
informacyjnego, jednak wkrótce okazało się, 
że koszty i nakład pracy przy jego edycji 
w stosunku do możliwości wykorzystania do 
tego celu Internetu są za duże, zważywszy, że 
działalność redaktorska prowadzona była cał-
kowicie społecznie. Tym niemniej uzyskano 
zgodę z NACE International i przetłumaczono 
na język polski podstawową normę amery-
kańską z zakresu ochrony katodowej NACE 
RP0169-96, udostępniono w pierwszym tomie 
także szereg ciekawych tekstów. Wydawania 
drukiem informacji zaniechano, natomiast 
stworzono stronę internetową. Udostępnione 
przez lata materiały (konferencyjne, w „Biu-
letynie” i na stronach internetowych) stano-
wią obecnie bardzo bogate źródło wiedzy w 
dziedzinie ochrony katodowej. W roku 1994 
Redaktor Naczelny „Ochrony przed Korozją” 
(E. Śmieszek) zaprosił do uaktywnienia działu 
„Ochrona katodowa” (W. Sokólski). Dopiero 
po latach cel ten został osiągany w stopniu 
zadawalającym – jeden numer czasopisma w 
roku poświęcany jest w całości tej technologii 
ochrony przeciwkorozyjnej.

Lata dziewięćdziesiąte zaczęły się wprowa-
dzeniem nowych zasad fi nansowania nauki 
i hierarchiczny oraz tematyczny podział środ-
ków zastąpiony został systemem grantowym. 
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych rozpoczęły 
się prace nad projektami zamawianymi: PBZ 
013-12 „Badania nad opracowaniem syste-
mu walki z korozją w Polsce na tle tendencji 
światowych” prowadzony przez IMP w War-
szawie (A. Nakonieczny), a w części zwią-
zanej z ochroną katodową wykonany przez 
Zakład Korozji Morskiej Instytutu Morskiego 

w Gdańsku (W. Sokólski), oraz PBZ 007-10 
„Ustalenie zagrożenia korozyjnego i opraco-
wanie metod przedłużenia żywotności mor-
skich konstrukcji hydrotechnicznych” koordy-
nowany przez Instytut Morski (W. Sokólski), 
w którym wzięły udział Politechnika Gdańska 
(K. Darowicki) i Centrum Techniki Okrętowej 
(G. Szydłowska-Herbut) w znaczącej mierze 
poświęcony zastosowaniom ochrony katodo-
wej w gospodarce morskiej. Po rozwiązaniu 
Zespołu Ochrony Elektrochemicznej na Po-
litechnice Gdańskiej wykonano rozpoczęte 
granty „Badania zależności korelacyjnych 
prądów błądzących w aglomeracjach miej-
skich” (W. Sokólski, W. Machczyński), „Mo-
nitorowanie skuteczności ochrony katodowej 
konstrukcji stalowych” oraz „Monitorowanie 
szybkości korozji metali metodą syntezy har-
monicznej” (J. Jankowski).

Przed likwidacją Zakładu Korozji Morskiej 
w Instytucie Morskim zrealizowano grant 
„Badania nad metodą pomiarową oceny za-
grożenia korozyjnego powodowanego przez 
prądy błądzące w aglomeracjach miejskich” 
(W. Sokólski, W. Machczyński).

7. Stan obecny

Nim Polska wstąpiła ofi cjalnie do Unii Eu-
ropejskiej rozpoczął się etap pozyskiwania 
zachodnich technologii poprzez normaliza-
cję. W Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
w Wydziale Elektryki w Komitecie Technicz-
nym nr 290 ds. „Specjalnych Technik w Elek-
tryce” powołany został podkomitet „Ochro-
na Katodowa” (W. Sokólski, J. Dąbrowski), 
który wraz z współpracującymi specjalistami 
(W. Dziuba, M. Hanasz, M. Markiewicz) opra-
cował niemal wszystkie wydane normy euro-
pejskie z zakresu ochrony elektrochemicznej 
w języku polskim. Stanowią one obecnie 
główne źródło informacji technicznych w tej 
dziedzinie.

Podstawowa norma zmienia nieco podej-
ście do kryteriów ochrony katodowej wskazu-
jąc na potrzebę uzależniania ich od szybkości 
korozji – dopuszcza korozję o szybkości 0,01 
mm/rok [56]. Pomimo tego, że na możliwość 
stosowania kryteriów kinetycznych w ochro-
nie katodowej wskazywało w Polsce środowi-
sko naukowe już wiele lat temu [57], techniki 
te nie wzbudziły szerszego zainteresowania. 
Także obecnie, po pojawieniu się wyraźnej 
wskazówki w normie europejskiej i nowych 
możliwości technicznych [58,59], wykorzy-
stanie metod określania szybkości korozji 
w warunkach ochrony katodowej jest ciągle 
niewielkie.

XXI wiek rozpoczął się od batalii o po-
wszechne stosowanie ochrony katodowej 
podziemnych zbiorników paliwowych. Nie-
stety jest ona tylko częściowo wygrana. Obec-
ne przepisy [60] nie stawiają w tym zakresie 
ostrych wymagań. Jest nadzieja, że zostaną 
zmienione, ponieważ na szczęście w praktyce 
zakres jej zastosowania powiększa się z roku 
na rok.

Rozwój technologii ochrony katodowej 
nadal postępuje w miarę pojawiających się 
niedogodności technicznych związanych z jej 
stosowaniem i ułatwień jakie przynosi współ-
czesna technika. Obecnie prowadzone są pra-
ce nad sposobem ochrony konstrukcji posia-
dających bardzo dobrą powłokę izolacyjną, 
obiektów narażonych na działanie prądu prze-
miennego, złożonej infrastruktury (zarówno 
starej jak i nowobudowanej) oraz usuwaniu 
błędów jakie popełniano w przeszłości (np. 
rozwiązywanie problemów rur osłonowych na 
rurociągach). Staje się modne zdalne monito-
rowanie pracy instalacji ochrony katodowej, 
a nawet jej regulacja.

Niestety okres „wolności gospodarczej” ne-
gatywnie odciska się na jakości i nowoczesno-
ści rozwiązań technicznych ochrony katodo-
wej oferowanych przez różne fi rmy na rynku. 
Brak wiedzy i kontaktów wśród projektantów 
i wykonawców, a z drugiej strony presja inwe-
storów zmuszonych przepisami do stosowania 
zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, np. pod-
ziemnych zbiorników na stacjach paliw, pro-
wadzą do pojawienia się „bubli”, które w ne-
gatywnym  świetle stawiają samą technologię 
ochrony katodowej. Każdy, bez jakichkolwiek 
uprawnień może się zajmować ochroną kato-
dową - brak przepisów powoduje, że w tym 
zakresie nie ma żadnych sankcji, ani w sto-
sunku do projektantów, ani do wykonawców. 
Najgorsze z tego jest to, że przeświadczenie 
o słuszności takiego podejścia nabierają także 
służby menadżerskie zajmujące się eksplo-
atacją dużych podziemnych i podwodnych 
obiektów przemysłowych.

Największy obecnie w Polsce „odbiorca” 
technologii ochrony katodowej, jakim jest ga-
zownictwo, posiada doskonale specjalistycz-
nie przygotowaną własną kadrę techniczną, 
między innymi w Politechnice Gdańskiej 
(M. Fiedorowicz, M. Jagiełło, P. Lamparski, 
T. Zaborowska, H. Matus, W. Solarz, R. Grzy-
bek, W. Satława, M. Cebula, T. Brodnicki). 
Należy mieć nadzieję, że obecne przemiany 
organizacyjne w gazownictwie nie zniweczą 
znaczącego dorobku jakim może się ona po-
szczycić na przestrzeni ostatnich lat.

Nieuchronnie, wzorem krajów wysokoroz-
winiętych, zbliżają się problemy reorganiza-
cyjne wynikające z wyraźnie zarysowujących 
się tendencji do zakwalifi kowania ochrony 
katodowej jako działalności nadającej się do 
realizacji w formie usługi zewnętrznej w sto-
sunku do właściciela obiektu (np. operatora 
rurociągu). Jakby naprzeciw tej tendencji wy-
chodzi opracowana niedawno nowa norma eu-
ropejska PN-EN 15257 „Ochrona katodowa. 
Poziomy kompetencji i certyfi kacja personelu 
ochrony katodowej”. Należy mieć nadzieję, 
że to właśnie ona „uporządkuje” nieco rynek 
ochrony katodowej eliminując z niego przy-
padkowo znajdujące się na nim fi rmy i osoby. 
Podniesie także rangę zawodową związanego 
z tą technologią personelu technicznego. Aby 
to się stało, konieczna jest zmiana obowiązu-
jącego prawa, co jak wiadomo jest przedsię-
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wzięciem trudnym i długotrwałym. Działania 
w tym kierunku podjął już Komitet Elektro-
chemicznej Ochrony przed Korozją SEP oraz 
Polskie Stowarzyszenie Korozyjne.

8. Podsumowanie

Przedstawiony w zarysie przebieg rozwoju 
technologii ochrony katodowej w Polsce za-
pewne nie jest pełny, ale oddaje chyba obraz 
najistotniejszych przemian jakie następowały 
w wyniku postępu technicznego i organizacji 
zespołów odpowiedzialnych za ten postęp. 
Meandry rozwoju samej technologii, zmiany 
różnorodnych poglądów i koncepcji nawet nie 
zostały tutaj przedstawione w zarysie. 

Ostateczny bilans jest dość dobry, techno-
logia ochrony katodowej w Polsce nie odsta-
je od światowego poziomu. Odczuwalne jest 
to najlepiej przy pracach normalizacyjnych. 
Ale także nie jest najlepiej – w sposób czysto 
polski środowisko nie było i nie jest skonsoli-
dowane, brak współpracy w widoczny sposób 
hamuje postęp. Konkurencja (i to nie zawsze 
uczciwa) a nie rzetelne współdziałanie doty-
czy niemal wszystkich sfer związanych z tech-
niczną realizacją ochrony katodowej. 

Na „polu bitwy” o wysoki poziom technicz-
ny zarówno specjalistów jak i stosowanych 
rozwiązań technicznych pozostaje niezmien-
nie Polski Komitet Elektrochemicznej Ochro-
ny przed Korozją SEP, tak, jak czyni to od 35 
lat. To już wtedy [27] o perspektywach ochro-
ny elektrochemicznej specjaliści wypowiadali 
się następująco: 

„Mimo stosunkowo prostych zasad działa-
nia, projektowaniem i uruchamianiem ochro-
ny elektrochemicznej powinien zajmować się 
personel wyspecjalizowany w tej dziedzinie. 
Praktycy wiedzą ile wymaga ona wyczucia i 
często indywidualnego podejścia do każdego 
prawie przypadku korozji. Schematyzm może 
być przyczyną nieprawidłowych rozwiązań 
technicznych, czy ekonomicznych instalacji 
ochrony.

Rozpowszechnienie ochrony elektroche-
micznej będzie więc uzależnione od powoła-
nia przedsiębiorstw specjalistycznych, które 
kompleksowo zajmą się projektowaniem, bu-
dową, a nawet kontrolą urządzeń ochrony.

Ochrona ta, jak każda inna, wymaga dozoru 
ze strony służb antykorozyjnych, polegające-
go na sprawdzeniu prawidłowości działania 
instalacji i stopnia spolaryzowania konstrukcji 
oraz na usuwaniu zauważonych usterek. Tylko 
przy takim założeniu można się spodziewać 
dobrych efektów.”
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Nowa metoda zarządzania integralnością rurociągów 
S. Papavinasam, A. Doiron i R. W. Revie: Materials Performance; 2007, vol. 46, nr 1 s. 42–
44

W Kanadzie istnieją dwa programy zarządzania integralnością ru-
rociągów związaną z korozją od strony wewnętrznej: wymagania Ka-
nadyjskiego Stowarzyszenia Producentów Ropy Naftowej oraz bez-
pośrednia ocena korozji wewnętrznej (Internal Corrosion Direct As-
sessment – ICDA). W artykule zaproponowano trzecią, nową metodę 
5-M (modeling, mitigation, monitoring, maintenance i management), 
obejmującą modelowanie, łagodzenie zagrożeń (zwykle za pomocą 
inhibitorów), monitorowanie, utrzymanie w ruchu (eksploatacja) i za-
rządzanie – do usprawnienia programu kontroli wewnętrznej korozji 
rurociągów. 

Wg danych amerykańskich wewnętrzna korozja rurociągów wystę-
puje w około 20% przypadków ich uszkodzeń korozyjnych. W Kana-
dzie w latach 1994–2000 korozja wewnętrzna była odpowiedzialna za 
około 15% przypadków uszkodzeń rurociągów magistralnych, zaś cał-
kowita ilość awarii w ciągu dwudziestolecia przekroczyła liczbę 5000, 
średnio około 1 przypadek dziennie. Największe zagrożenie występuje 
na rurociągach wydobywczych gazu i ropy naftowej. Typowym uszko-
dzeniem jest korozja wżerowa.

Zdaniem autorów wdrożony nowy system 5-M zarządzania integral-
nością rurociągów jest bardzo obiecujący, nie został jednak poddany 
walidacji w warunkach terenowych.

Porównanie kosztu metod ochrony przed korozją rur żeliwnych
D. H. Kroon: Materials Performance; 2006, vol. 45, nr 5, s. 44–48 

Różne technologie ochrony przeciwkorozyjnej stosowane są do prze-
ciwdziałania korozji zewnętrznych powierzchni rur żeliwnych w ziemi. 
W artykule przedstawiono przykładowe podejście do tej kwestii ze 
wskazaniem na rozwiązania efektywne ekonomicznie, takie jak: rury 
fabrycznie pokryte powłoką, rury fabrycznie wyposażone w pokrycie 
polietylenowe, połączenia na złączach i systemy monitorowania koro-
zji, ochrona przed prądami błądzącymi, wydłużenie żywotności za po-
mocą ochrony katodowej, ochrona katodowa rur z okryciem polietyle-

nowym, ochrona katodowa rur pokrytych fabrycznie powłoką i ochrona 
katodowa rur z powłoką woskową. Przedstawiono analizę kosztów dla 
tych alternatywnych strategii. 

Użycie elektrod symulujących i rezystancyjnych czujników 
korozymetrycznych w zastosowaniu kryteriów ochrony katodowej 
N. A. Khan: Materials Performance; 2007, vol. 46, nr 4, s. 26–30

Elektrody symulujące i czujniki korozji (Soil Corrosion Probe – 
SCP) w ziemi mogą być efektywnym narzędziem wykorzystywanym 
jako kryterium skuteczności ochrony katodowej. W sytuacjach, gdzie 
potencjał chronionych katodowo konstrukcji nie może być zmierzony 
w sposób wiarygodny, rezystancyjny czujnik korozymetryczny (ER-
SCP) może być używany jako alternatywna metoda pomiaru skutecz-
ności ochrony katodowej danego obiektu. Sytuacje takie występują, 
gdy konstrukcje podziemne są zwarte elektrycznie ze sobą, gdy wystę-
pują interferencje z systemów ochrony katodowej nie kontrolowanych 
przez wykonującego pomiary lub z innych źródeł prądów błądzących, 
gdy niemożliwe jest jednoczesne wyłączenie wszystkich źródeł wywo-
łujących polaryzację katodową.

Czujnik korozji w ziemi używany jest do pomiaru szybkości korozji 
metalu i jest podłączony do konstrukcji, tak więc uzyskuje takie same 
warunki polaryzacji katodowej jak chroniony obiekt. 

W artykule, powołując się na wymagania nowej normy ISO 15589-
1:2003, opisano konstrukcje elektrod symulujących i rezystancyjnych 
czujników korozymetrycznych, podano zasady pomiaru oraz porówna-
no obie te metody, podkreślając ich zalety w określonych sytuacjach 
terenowych. Wymagania dotyczące stosowania elektrod symulujących 
zawarte są w normie NACE RP0104-2004, zaś metody pomiarowe 
z wykorzystaniem tej techniki podane są w normie NACE TM0497-
2001 w załączniku C. Wykorzystanie korozymetrii rezystancyjnej do 
oceny skuteczności ochrony katodowej, poza normą australijską SAA 
AS 2832.1, nie zostało jeszcze znormalizowane, chociaż w niektórych 
przypadkach, np. den zbiorników magazynowych, wydaje się nieod-
zowne. Autor artykułu – uznany specjalista NACE w zakresie ochro-
ny katodowej i przewodniczący komitetu technicznego NACE TG321 
– zapowiada zakończenie prac nad raportem o zastosowaniu rezystan-
cyjnych czujników korozji w ziemi do oceny skuteczności ochrony ka-
todowej rurociągów i innych konstrukcji podziemnych. Opracowanie 
takiego raportu zazwyczaj poprzedza wydanie odpowiedniej normy 
NACE.
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