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Od redakcji

Nie wypada zapeszyć, ale 

w ostatnim roku jakby nieco drgnę-

ło w sferze związanej z ochroną ka-

todową – głównie w problematyce 

obecnego, kolejnego 8. numeru 

„Ochrony przed Korozją”.  Nie jest 

to jeszcze powiew nowych wia-

trów, ale odczuwalny jest w Polsce 

powolny wzrost zainteresowania 

zarówno samą techniką, jak rów-

nież chęcią podniesienia swoich kwalifi kacji w tej dziedzinie. 

Sporo się działo w ostatnim roku, jednak nie wszystkie za-

mierzenia i plany zostały zrealizowane.

Jubileuszowa X konferencja „Pomiary korozyjne 

w ochronie elektrochemicznej”, która odbyła się w Juracie 

w dniach 17–19 wrześnie 2008 r. (odnotowana jako 319 wy-

darzenie Europejskiej Federacji Korozyjnej, dofi nansowana 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) sku-

piła pond 100-osobowe grono specjalistów, zaowocowała 

17 referatami oraz wspólnie ustaloną jednogłośnie uchwałą 

w sprawie podnoszenia kwalifi kacji i certyfi kacji personelu 

ochrony katodowej zgodnie z normą PN-EN 15257 (więcej: 

Ochrona przed Korozją nr 12/2008, s. 452). Uchwała prze-

kazana została do Zarządu SEP celem zainteresowania od-

powiednich władz i spowodowania uruchomienia procesu 

wdrożenia ww. normy w polskim przemyśle i gospodarce. 

Niestety nie możemy się jeszcze pochwalić w tym zakresie 

takim sukcesem, jaki osiągnięty został przez kolegów w Sło-

wacji, gdzie taką certyfi kację przeprowadza już Instytut 

Spawalnictwa w Bratysławie. 

Problem potrzeby certyfi kacji personelu ochrony katodo-

wej nagłaśniany jest w Polsce zarówno przez Polski Komitet 

Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP, jak również 

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne. W kilku czasopismach 

naukowo-technicznych ukazały się informacje o potrze-

bach i zasadach takiej certyfi kacji. W Zarządzie Głównym 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich wypracowana została 

koncepcja wykorzystania (przy współpracy merytorycznej 

z Polskim Komitetem Elektrochemicznej Ochrony przed Ko-

rozją SEP) jednej z jedenastu obecnie uprawionych w Polsce 

jednostek certyfi kujących osoby, tj. posiadającej aktualną 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, do możliwie 

szybkiego uruchomienia procesu certyfi kacji personelu wg 

normy PN-EN 15257. Obecnie trwają przygotowania do 

nadania tej sprawie biegu formalnego.

Wypada w tym miejscu przypomnieć, że norma PN-EN 

15257 dotycząca poziomu kwalifi kacji i zasad certyfi kacji 

personelu ochrony katodowej ma być wdrożona w krajach 

członkowskich UE do 2011 roku. Za bardzo pozytywny sy-

gnał, niewątpliwie związany z tą normą, należy uznać po-

woływanie się na potrzebę posiadania odpowiednich kwali-

fi kacji między innymi w dokumentach przetargowych oraz 

procedurach i przepisach wewnętrznych przedsiębiorstw. 

Na prośbę, która wypłynęła z gazownictwa, SPZP CORR-

POL przeprowadził szkolenie grupy pracowników ściśle wg 

wskazówek zawartych w wymaganiach normy – 40-go-

dzinny kurs, z zajęciami praktycznymi i egzaminem końco-

wym. Było to spore wyzwanie zarówno dla słuchaczy, jak 

i wykładowców. Niezbędne było zgromadzenie ogromnej 

ilości materiałów o charakterze dydaktycznym spośród 

dostępnych opublikowanych artykułów i referatów kon-

ferencyjnych, ponieważ na rynku nie ma odpowiedniego 

podręcznika o zakresie merytorycznym, który odpowiadał-

by wymaganiom omawianej normy.  Również z inicjatywy 

fi rm związanych z gazownictwem 10-osobowa grupa pod-

niosła swoje kwalifi kacje na Studium Podyplomowym w Po-

litechnice Gdańskiej.

Wobec braku podręczników z obszaru technologii 

ochrony katodowej podjęta została przez PKEOpK inicja-

tywa wydania poradnika „Pomiary w ochronie katodowej 

przed korozją”, będącego przekładem z języka niemieckiego 

wytycznych „Leitfaden der Meβtechnik für den kathodischen 

Korrosionsschutz”, opracowanych przez europejski Komitet 

do Spraw Studiów nad Korozją i Ochroną Rurociągów przed 

Korozją (CEOCOR) – tłumaczenie wykonał mgr inż. Marian 

Hanasz. Na podręcznik ten powołują się normy europejskie, 

więc polskie tłumaczenie poszerzone zostało o aktualne wy-

magania normatywne oraz komentarze. Poradnik ma być 

wydany przez Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw 

SEP. Niestety jego wydawanie trwa już niepokojąco długo.

Aby możliwe było wdrożenie normy dotyczącej certy-

fi kacji personelu, niezbędna jest także zmiana przepisów 

związanych z wymaganiami w odniesieniu do technologii 

ochrony katodowej. W Polsce stosowanie ochrony katodo-

wej jest obowiązkowe na gazociągach i naftociągach oraz 

na niektórych nowobudowanych stalowych zbiornikach 

podziemnych. W tej ostatniej kwestii, pomimo licznych kon-

sultacji ze środowiskiem specjalistów, ustanowione przepisy 

są sprzeczne, niespójne i niejednoznaczne. Ale już dziś należy 

uznać, że każde odwołanie w przepisach do Polskich Norm 

oznacza jednocześnie wymóg posiadania kwalifi kacji w za-

kresie prowadzenia badań, projektowania, budowy, uru-

chomienia, eksploatacji i serwisowania systemów ochrony 

katodowej zgodnie z PN-EN 15257, tj. przez odpowiednio 

wykształcony i doświadczony personel.

Na tle bałaganu w przepisach związanych z ochroną 

katodową zbiorników paliwowych, w tym także tych, które 

w ostatnich latach masowo zabudowane zostały na stacjach 

paliwowych, fenomenem jest powszechne stosowanie tej 

technologii do podziemnych zbiorników LPG (i to zarówno 

z gazem paliwowym, jak i opałowym), pomimo braku ta-

kiego obligatoryjnego wymagania w przepisach. Tajemnica 

tkwi w zapisie, który udało się zamieścić w przepisie doty-
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czącym warunków technicznych dozoru technicznego: „Dla 

zbiorników podziemnych organ właściwej jednostki dozoru 

technicznego, w przypadku wyposażenia zbiorników w funk-

cjonującą elektrochemiczną ochronę przed korozją, może 

przesunąć termin wykonania rewizji wewnętrznej... co 10 

lat”, tj. wydłużyć go dwukrotnie (Dz. U. 2003, Nr 135, poz. 

1269, § 28.2). Wobec ogromnych kosztów badania zbiornika 

ochrona katodowa jawi się w tym przypadku jako namacal-

ne źródło znaczących oszczędności dla inwestora. Natomiast 

inny niedawno znowelizowany przepis z tej samej kategorii 

zawiera nowy zapis, który gdyby nie całkowicie niezrozu-

miały ust. 3, należałoby zamieścić we wszystkich wymaga-

niach dotyczących zabezpieczenia przeciwkorozyjnego sta-

lowych konstrukcji podziemnych  (Dz. U. 2008, Nr 60 poz. 

371): „§ 73. 1. Zbiorniki podziemne oraz zbiorniki naziem-

ne stykające się z gruntem, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wy-

konane ze stali węglowych lub stopowych, zabezpiecza się 

przed działaniem korozji poprzez stosowanie ochrony kato-

dowej spełniającej kryteria określone w Polskich Normach.

2. Ochrona katodowa nie jest wymagana, jeżeli zewnętrzna 

powierzchnia ścianek zbiornika, o którym mowa w ust. 1, 

ma powłokę ochronną, której szczelność w czasie użytkowa-

nia jest potwierdzana przez jej monitorowanie. 3. Wymaga-

nia dotyczące ochrony przed korozją zbiorników w bazach 

i stacjach paliw płynnych, w zakresie stosowania ochrony 

katodowej, określają odrębne przepisy dotyczące warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i sta-

cje paliw płynnych”. Jak już pokazało życie, z „furtki” jaką 

daje ust. 3 (umożliwiającej rezygnację z ochrony katodowej 

nowych zbiorników paliwowych) korzysta coraz mniej in-

westorów – stosowanie ochrony katodowej zbiorników pa-

liwowych staje się zasadą.

Za przejaw wzrostu aktywności środowiska zajmujące-

go się ochroną katodową należy uznać znaczący udział tej 

grupy zawodowej w Dorocznej Konferencji Naukowo-Tech-

nicznej Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego „Współcze-

sne Technologie Przeciwkorozyjne” (18–20 marca 2009 r.), 

do tego stopnia, że po raz pierwszy utworzona została od-

rębna sekcja poświęcona technologii ochrony katodowej 

(więcej: Ochrona przed Korozją nr 6/2009 s. 246). Wydaje 

się, że ta kolejna okazja do spotkania się i wzajemnej wy-

miany doświadczeń została przez uczestników zaakcepto-

wana i należy mieć nadzieję, ze sekcja „Ochrona katodowa” 

na trwałe włączona zostanie do konferencji i spotkania ca-

łego polskiego środowiska zajmującego się ochroną przed 

korozją w polskim przemyśle i gospodarce – dorocznej kon-

ferencji PSK.

Od szeregu lat fi rma ATEKO z Ostrawy organizuje kon-

ferencje poświęcone ochronie katodowej, także z myślą o pol-

skich uczestnikach. Spotkania te mają w dużej mierze cha-

rakter roboczy i częściowo komercyjny, ale przede wszyst-

kim stwarzają możliwość konfrontacji poziomu techniki 

i stosowanych rozwiązań technicznych za naszą południo-

wą granicą. Ostatnie takie spotkanie – już 15. – miało miej-

sce w miejscowości Moravka w dniach 14–15 października 

2008 r. (więcej: Ochrona przed Korozją nr 2/2009 s. 48). 

Konferencja ta poprzedzana jest jednodniowym kursem, w 

którym biorą udział także uczestnicy z polskiego przemysłu. 

Tym razem poświęcony był on problematyce walki z prąda-

mi błądzącymi.

Okazją do kolejnego porównania poziomów techniki 

były dwie omówione w obecnym numerze konferencje, które 

odbyły się w Czechach i na Słowacji: coroczne, już 17. warsz-

taty grudniowe „Ochrona przeciwkorozyjna konstrukcji 

podziemnych”, które miały miejsce w dniach 2 i 3 grudnia 

2008 r. w Pradze oraz odbywająca się co dwa lata w Ko-

szycach konferencja „Korozja konstrukcji podziemnych” – 

w dniach 19–20 maja 2009 r. Na konferencje te, stanowiące 

niejako przegląd dokonań zarówno w obszarze naukowym, 

jak i technicznym zabezpieczeń przeciwkorozyjnych zakopa-

nych konstrukcji podziemnych zwykle zapraszani są goście 

z całej Europy.

Polskie środowisko spotyka się regularnie kilka razy 

w roku na seminariach Polskiego Komitetu Elektrochemicz-

nej Ochrony przed Korozją SEP, gdzie omawiane są główne 

współczesne problemy ochrony katodowej, np. dwa ostat-

nie poświęcone były nowym standardom w gazownictwie 

i ochronie katodowej tłoczni gazu. Ze względu na brak sze-

rokiego dostępu do informacji technicznych Komitet sukce-

sywnie umieszcza na swojej stronie internetowej odnośniki 

do informacji źródłowych oraz wydanych przez siebie mate-

riałów konferencyjnych.

Z inicjatywy Izby Gospodarczej Gazownictwa opraco-

wane zostały dwa standardy dotyczące ochrony przeciw-

korozyjnej gazociągów – obydwa bardzo ściśle wiązane 

z technologią ochrony katodowej. Zostały one zatwierdzo-

ne i przyjęte do stosowania przez członków Izby. Czyżby 

oznaczało to pewien przełom i ochrona katodowa znajdzie 

nowego mecenasa – resort wydobycia, magazynowania 

i transportu gazu ziemnego oraz ropy naftowej? Gdyby tak 

się stało, to osierocona w Polsce przez resort łączności tech-

nologia miałaby szanse na dalszy rozwój i ugruntowanie 

swojej pozycji w szerokiej działalności technicznej. Należy 

mieć nadzieję, że będzie tak i w innych resortach: gospodar-

ce morskiej, budownictwie i przemyśle chemicznym.

Wojciech Sokólski




