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WOJCIECH SOKÓLSKI
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Terenowy poligon szkoleniowy 
ochrony katodowej 

Proces certyfi kacji personelu ochrony katodowej zgodnie z normą europej-
ską PN-EN 12527 pociąga za sobą konieczność stworzenia powtarzalnych 
warunków podczas treningu i egzaminowania osób ubiegających się o cer-
tyfi kat w zakresie stosowania tej technologii. Niestety, zakres przewidzia-
nych ćwiczeń, związanych przede wszystkim ze specjalistycznymi pomiarami 
na zabezpieczanych przed korozją obiektach, jest tak szeroki, że może być 
w sposób satysfakcjonujący przeprowadzony jedynie na specjalnie do tego 
celu wykonanym terenowym poligonie doświadczalnym. W opracowaniu 
krótko omówiono znane rozwiązania techniczne takich obiektów treningo-
wych oraz przedstawiono koncepcję i możliwy zakres wykonania takiego po-
ligonu dla potrzeb wdrożeniowych procesu certyfi kacji personelu ochrony 
katodowej w Polsce. 
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, szkolenie personelu, poligon terenowy

Cathodic protection training fi eld
The cathodic protection personnel certifi cation process according to European Stan-
dard PN-EN 12527 involves the necessity of creating repeatable conditions during 
training and examining of persons applying for a certifi cate in the scope of appli-
cation of this technology. Unfortunately, the scope of planned exercises connected 
primarily with specialist measurements on an object protected against corrosion is 
so wide, that it can be performed in a satisfying way only in a specially built experi-
mental fi eld range. In the elaboration already known technical solutions have been 
shortly described of such training objects and the concept and the possible scope of 
constructing such a range for implementation needs of the cathodic protection per-
sonnel certifi cation process in Poland have been presented. 
Keywords: cathodic protection, personnel training, fi eld range
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1. Wprowadzenie

Technologia ochrony katodowej metalo-
wych konstrukcji podziemnych i podwodnych, 
a także konstrukcji żelbetowych i wewnętrz-
nych powierzchni urządzeń przemysłowych, 
w znaczący sposób rozwinęła się na całym 
świecie po zakończeniu II wojny światowej. 
Niezaprzeczalne zalety tej metody zabezpie-
czeń przeciwkorozyjnych spowodowały, że 
jej wykorzystywanie do wszelkich ważnych 
technicznie obiektów stało się obowiązującą 
normą. Z punktu widzenia procesów korozyj-
nych jej skuteczność bliska jest 100%, jednak 
nie ten fakt decyduje o konieczności jej sto-
sowania. Wykorzystuje się ją w szczególności 
do konstrukcji odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo eksploatacji oraz czystość ekolo-
giczną. Przykładem są tu przede wszystkim 
podziemne rurociągi, zbiorniki ciśnieniowe 
i bezciśnieniowe służące do transportu i ma-
gazynowania wszelkiego rodzaju substancji 

niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi 
oraz szkodliwe dla środowiska naturalne-
go. W wielu dziedzinach stosowanie ochro-
ny katodowej obwarowane jest przepisami, 
a w miarę rozwoju cywilizacyjnego zakres ten 
będzie się ciągle poszerzał.

Opisane wyżej zalety ochrony katodowej 
wynikają z faktu, że ingeruje ona bezpośred-
nio w przebieg procesu korozyjnego, znacz-
nie hamując lub całkowicie eliminując proces 
utleniania (korozji) metalu. W tym celu wyko-
rzystuje się stały prąd elektryczny, który wy-
wołuje ten efekt wpływając do metalu ze śro-
dowiska elektrolitycznego (wody, ziemi). Aby 
mógł nastąpić przepływ prądu ochronnego, 
konieczne jest zbudowanie obwodu elektrycz-
nego i umieszczenie w tym samym środowi-
sku anody, z której musi ten prąd wypływać. 
Elementy te rozmieszcza się w środowisku 
w taki sposób, aby pożądany efekt ochronny 
przy odpowiedniej regulacji natężenia prądu 
uzyskać na całej zabezpieczanej powierzchni.

Pomimo tak prostej zasady, realizacja 
technologii ochrony katodowej w praktyce 
jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ 
przede wszystkim zależy od takich zmien-
nych, jak:

rodzaj i wielkość zabezpieczanego obiektu  –
oraz jego właściwości fi zykochemicznwe, 
w tym rodzaj i jakość wszelkiego rodzaju 
warstw powierzchniowych,
rodzaj i właściwości fi zykochemiczne ota- –
czającego środowiska,
geometryczne rozmieszczenie poszczegól- –
nych elementów obwodu ochronnego,
zjawisko polaryzacji elektrochemicznej,  –
która nie jest zjawiskiem liniowym i jest 
zmienne z upływem czasu.
Te i inne czynniki powodują, że realizację 

ochrony katodowej – zarówno badania, pro-
jektowanie, wykonawstwo, uruchomienie, 
eksploatację i serwisowanie – powinno po-
wierzać się wyłącznie osobom posiadającym 
odpowiednie specjalistyczne przygotowanie 
i doświadczenie zawodowe. Jednym z głów-
nych czynników, który o tym decyduje, jest to, 
że źle funkcjonujący system ochrony katodo-
wej nie tylko nie spełnia swojej funkcji i nie 
zabezpiecza obiektu przed korozją, ale może 
stać się przyczyną szkodliwych oddziaływań 
elektrycznych, a nawet i awarii korozyjnych 
na sąsiednich nie włączonych do ochrony kon-
strukcjach metalowych. Nie tylko brak umie-
jętności i doświadczenia, ale także związane 
z tym ryzyko spowodowania uszkodzeń koro-
zyjnych na sąsiednich obiektach jest czynni-
kiem ograniczającym rozwój tej technologii, 
np. w odniesieniu do infrastruktury miejskiej 
i przemysłowej czy gazowych sieci rozdziel-
czych. 

W krajach wysoko uprzemysłowionych od 
szeregu lat od osób, którym powierza się pro-
wadzenie działalności zawodowej związanej 
z technologią ochrony katodowej wymaga się 
posiadania odpowiednich świadectw kwalifi -
kacyjnych. Aby je uzyskać, trzeba wykazać 
się odpowiednim wykształceniem zawodo-
wym oraz doświadczeniem w praktycznym 
wykorzystaniu tej wiedzy. Wymagania te 
stworzyły potrzebę organizacji szkolenia spe-
cjalistów oraz weryfi kacji ich umiejętności 
w sposób uznany w procesie certyfi kacji per-
sonelu ochrony katodowej wg normy PN-EN 
15257 „Ochrona katodowa – poziomy kom-
petencji oraz certyfi kacja personelu ochrony 
katodowej”. 
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2.  Norma PN-EN  15257 – symulacja 
warunków rzeczywistych

Proces certyfi kacji personelu ochrony ka-
todowej zgodnie z normą europejską PN-EN 
12527 [1] pociąga za sobą konieczność stwo-
rzenia powtarzalnych warunków podczas 
treningu i egzaminowania osób ubiegających 
się o certyfi kat w zakresie stosowania tej tech-
nologii. Jak już wyżej wspomniano, z natu-
ry zjawisk fi zyko-chemicznych związanych 
z przepływem prądu elektrycznego przez 
środowiska elektrolityczne wynika, że uzy-
skanie powtarzalnych rezultatów w układach 
rzeczywistych jest niezwykle trudne, wymaga 
zazwyczaj upływu czasu do momentu stabili-
zacji warunków i wyeliminowania wszelkich 
źródeł zakłócających pomiary. Ogólne zasa-
dy związane z potwierdzaniem umiejętności 
w procesie certyfi kacji [2] wymagają, aby 
oceny tej dokonywała niezależna jednostka na 
podstawie umiejętności rozwiązywania okre-
ślonego pakietu zadań technicznych w formie 
odpowiedzi na pytania, wykonania określone-
go pomiaru lub matematycznego rozwiązania 
problemu. Z konieczności rezultat tego rodzaju 
testów powinien być z góry określony (ustalo-
ne jednoznaczne odpowiedzi jako rozwiązanie 
zadań egzaminacyjnych). Jest oczywiście zro-
zumiałe, że w takiej sytuacji również sposób 
szkolenia (prowadzenia wykładów, ćwiczeń 
i treningu) musi być podporządkowany do-
kładnie takim samym zasadom. 

Niestety, zakres przewidzianych ćwiczeń, 
związanych przede wszystkim ze specjali-
stycznymi pomiarami na zabezpieczanych 
przed korozją obiektach, jest tak szeroki, że 
może być w sposób satysfakcjonujący prze-
prowadzony zgodnie z tymi zasadami jedynie 
na specjalnie do tego celu wykonanym labora-
toryjnym lub terenowym poligonie doświad-
czalnym. Pomimo tego, że norma nie wymaga 
ustanowienia specjalnego ośrodka szkolenio-
wego (ośrodka wydzielonego do prowadzenia 
szkoleń specjalistycznych), to taki ośrodek 
egzaminacyjny powinien:

mieć odpowiednio wykwalifi kowaną ka-a) 
drę, stosowną siedzibę i wystarczający 
sprzęt, aby zapewnić pomyślne egzami-
nowanie dla danych poziomów i sektorów 
stosowania,
funkcjonować pod kontrolą ośrodka certy-b) 
fi kującego lub pełnomocnika,
stosować udokumentowaną procedurę c) 
zarządzania jakością zatwierdzoną przez 
ośrodek certyfi kujący,
mieć środki niezbędne do administrowania d) 
egzaminami, włącznie z kalibracją i kon-
trolą wszelkiego stosowanego sprzętu,
przygotowywać i przeprowadzać egzami-e) 
ny na odpowiedzialność egzaminatora(-
ów) upoważnionych przez ośrodek certy-
fi kujący,
używać jedynie formularzy egzaminacyj-f) 
nych ustanowionych i zatwierdzonych 
przez ośrodek certyfi kujący,

do przeprowadzania egzaminów praktycz-g) 
nych używać jedynie urządzeń testujących 
przygotowanych i zatwierdzonych przez 
ośrodek certyfi kujący,
używać jedynie procedur oceniania ustano-h) 
wionych lub zatwierdzonych przez ośrodek 
certyfi kujący,
posiadać urządzenia testujące do symulo-i) 
wania warunków elektrycznych, które nor-
malnie istnieją w rzeczywistości podczas 
ochrony katodowej czynnych konstrukcji 
przemysłowych w danym sektorze stoso-
wania.

Jak z powyższego zestawienia wynika, 
oprócz wykwalifi kowanej kadry do prowa-
dzenia szkolenia wymagane jest posiadanie 
„urządzeń testujących” do symulowania wa-
runków istniejących w rzeczywistości. Sprzęt 
ten potrzebny jest także z oczywistych wzglę-
dów podczas egzaminu na zakończenie każde-
go szkolenia i ostatecznego egzaminu certyfi -
kującego. Norma nie określa w żaden sposób 
wymagań związanych z rodzajem tego typu 
urządzeń, sposobem ich działania i zasady 
wykorzystywania do symulowania procesów 
zachodzących w instalacjach ochrony katodo-
wej. Bez wątpienia autorom normy przyświe-
cała myśl ujednolicenia warunków ochrony 
katodowej w czasie szkolenia i egzaminu.

3.  Szkolenie w warunkach terenowych – 
dotychczasowe doświadczenia 

Różne aspekty wdrożenia procesu certyfi -
kacji personelu ochrony katodowej w Polsce 
wg PN-EN 15257 były przedmiotem licznych 
wcześniejszych rozważań [3-10], podjęto 
też próby przeprowadzenia szkoleń zgodnie 
z procedurami przewidzianymi w tym doku-
mencie. Zdobyte dotychczas doświadczenia 
w odniesieniu do procesu szkolenia w sek-
torze stalowych konstrukcji podziemnych 
i podwodnych są bardzo obiecujące, chociaż 
w zakresie będącym przedmiotem niniejszego 
opracowania, tj. prowadzenia treningu w wa-
runkach terenowych, zorganizowane zostały 
nieco odmiennie niż wymaga tego norma. 

Ogólnie należy stwierdzić, że wymagania 
dotyczące przeprowadzenia kursów kwalifi -
kowanych przygotowujących do certyfi kacji 
personel ochrony katodowej na podstawie 
normy PN-EN 15257 są bardzo wysokie. 
Prowadzenie zajęć w wymiarze 40 godzin 
zajmuje całą przestrzeń czasową przeznaczo-
ną na zajęcia dydaktyczne w okresie niemal 
całego tygodnia roboczego. Jak wykazała 
praktyka, słuchacze pierwszych kursów mieli 
spore własne doświadczenie i zasób wiedzy, 
stąd program wymagany przez normę mógł 
być nawet rozszerzony o zagadnienia bardziej 
specjalistyczne, bliżej związane z zaintereso-
waniami słuchaczy. Wariant taki powinien być 
przewidziany w planie kursów i zatwierdzony 
przez jednostkę certyfi kującą.

Zajęcia terenowe, związane z nauką i tre-
ningiem na instalacjach ochrony katodowej, 
odbywały się na obiektach nadzorowanych 

przez GAZ-SYSTEM Oddział w Gdańsku 
oraz Pomorską Spółkę Gazowniczą w Gdań-
sku. Ze zrozumiałych względów prowadzili 
je  pracownicy służb właściciela obiektu, na 
co dzień odpowiedzialni za prawidłowe funk-
cjonowanie systemów ochrony katodowej na 
tych obiektach. Niestety czas przeznaczony na 
zajęcia terenowe był stosunkowo krótki (8 go-
dzin z 40), co z kolei spowodowało, że tego 
rodzaju ćwiczenia terenowe w zasadzie spro-
wadzają się do pokazu, a nie, jak chciał tego 
twórca normy, do treningu w samodzielnym 
wykonywaniu pomiarów. Dowolne „ekspery-
mentowanie” na funkcjonującym gazociągu 
nie jest możliwe z oczywis tych względów 
bezpieczeństwa, w następstwie czego zakres 
ćwiczeń terenowych musi być odpowiednio 
dobrany do lokalnych możliwości. 

Pomimo obszernego zakresu programu 
kursu, a także jego wątków bardziej specjali-
stycznych, odczuwalny był u wielu słuchaczy 
niewystarczający poziom przyswojonej wcze-
śniej wiedzy podstawowej, co miało swój 
skutek w trudności w zrozumieniu niektó-
rych zagadnień teoretycznych i praktycznych. 
Oznacza to potrzebę selekcji kandydatów pod 
względem wcześniejszego przygotowania za-
wodowego. Szczególnie w zakresie szkolenia 
terenowego należy się zdać w dużej mierze 
na doświadczenia uczestników kursu. Może 
właśnie z tego powodu norma przewiduje od 
kandydata na pierwszy stopień certyfi kacji 
udokumentowanego wcześniejszego doświad-
czenia w prowadzeniu szeregu czynności na 
rzeczywistych obiektach (pod nadzorem do-
świadczonego specjalisty).

Spełnienie wysokich wymagań meryto-
rycznych kursu pociąga za sobą potrzebę za-
angażowania sporej kadry wysoko specjali-
zowanych wykładowców. Ta trudność może 
być rozwiązana wyłącznie poprzez współ-
pracę z wiodącymi ośrodkami przemysłowy-
mi, głównie w gazownictwie. Szczególnie 
w okresie przejściowym jest ona niezbędna do 
prowadzenia zajęć terenowych na pracujących 
obiektach infrastruktury podziemnej. 

Pomimo tego, że ostateczny bilans z prze-
prowadzonych dotychczas kursów wg wyma-
gań PN-EN 15257 jest pozytywny, zasadniczą 
bolączkę stanowi brak możliwości nauczania 
technik pomiarowych i procedur eksploatacyj-
nych w warunkach rzeczywistych (lub w wa-
runkach je symulujących) w szerszym stopniu 
oraz przeprowadzania stosownych do tego 
egzaminów praktycznych. Zakres wymaga-
nej wiedzy w tym zakresie, którą przewiduje 
norma, jest dość duży i dotyczy także różnych 
pośrednio związanych z tym kwestii, np. orga-
nizacji pomiarów czy zdobywania danych do 
projektowania.

4.  Szkolenie w warunkach terenowych – 
zakres kompetencji

Aby uzmysłowić sobie olbrzymi zakres wy-
maganej wiedzy i doświadczenia zawodowego 
w odniesieniu do czynności wykonywanych 
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w terenie przed projektowaniem, a następnie 
po uruchomieniu instalacji ochrony katodo-
wej, trzeba prześledzić postawione w normie 
zadania do wypełnienia przez personel ochro-
ny katodowej (oczekiwane kompetencje). 
Poniżej podano wymagania sumaryczne (bez 
podziału na stopień kompetencji):

Zebranie informacji ogólnych do celów a) 
projektowania opartych na instrukcjach 
technicznych dla prostych warunków; ze-
branie szczegółowych informacji i danych 
do celów projektowania.
Badania przedodbiorowe i uruchomienie b) 
urządzeń zasilających oraz kontrola biegu-
nowości.
Interpretacja wyników odbioru techniczne-c) 
go lub danych z oceny skuteczności oraz 
sporządzanie raportów z odbioru, oceny 
skuteczności i przeglądu systemu ochrony 
katodowej. 
Określenie zwiększe nia/zmniejszenia prą-d) 
du wyjściowego w celu utrzymania opty-
malnej skuteczności włącznie z działania-
mi zaradczymi celem korygowania anoma-
lii i interferencji.
Wykorzystanie doświadczeń terenowych e) 
do poprawy projektów, funkcjonowania, 
oceny skuteczności i procedur konserwacji 
instalacji ochrony katodowej.

W ślad za takimi oczekiwaniami norma 
dość szczegółowo opisuje zakres umiejętności 
w wykonywaniu różnego rodzaju pomiarów 
terenowych. Poniżej znajduje się zestawienie 
czynności pomiarowych i czynności nadzo-
ru związanych z wykonaniem pomiarów lub 
specjalistycznej oceny w warunkach tereno-
wych (zarówno czynności proste, jak również 
czynności złożone, na które składa się szereg 
indywidualnie dobranych pomiarów prostych, 
a także badania instrumentalne):

pomiar potencjału metal/elektrolit (swobod- –
ny potencjał korozyjny),
pomiar rezystywności metodami: 4-elektro- –
dową Wennera i z użyciem soil box,
projektowanie prostych układów ochrony  –
katodowej dla prostych warunków (przy-
kładem są zakopane zbiorniki lub rurociągi 
o ograniczonej długości),
projektowanie wszystkich układów ochro- –
ny katodowej,
nadzór nad przygotowa niem stali do wy- –
konania przyłącza kablowego i do naprawy 
powłoki (ocena i pomiary),
nadzór nad wykonaniem przyłącza kablo- –
wego z uwzględnieniem lutowania, spawa-
nia egzotermicznego i lutowania twardego 
typu „Pin Brazing”,
nadzór nad instalowaniem anod galwanicz- –
nych,
nadzór nad wykonaniem głębokich układów  –
anodowych,
nadzór nad instalowaniem urządzeń izolują- –
cych (np. monobloków),
nadzór nad instalowaniem stałych elek- –
trod odniesienia (z kalibracją włącznie) 
i elektrod symulujących (systemy monito-
rowania mogą być złożone pod względem 

oprzyrządowa nia, zdalnej kontroli, lub tele-
komunikacyjne, wymagające specjalistycz-
nej wiedzy i przeszkolenia),
nadzór nad instalowaniem elektrod uzie- –
miających ograniczających oddziaływanie 
prądu zmiennego i odgraniczników prądu 
stałego,
sprawdzanie ciągłości elektrycznej wszyst- –
kich części konstrukcji przeznaczonej 
do ochrony katodowej,
lokalizacja w terenie z powierzchni ziemi,  –
rurociągu, zbrojenia żelbetu i obcych kon-
strukcji metalowych,
sprawdzanie biegunowości na wyjściu urzą- –
dzenia zasilającego prądu stałego,
inspekcja i badanie izolacji oraz urządzeń  –
ochrony przeciwprzepięciowej,
pomiar prądu i napięcia w obwodzie ochro- –
ny katodowej,
inspekcja i sprawdzenie ogólnego działa- –
nia urządzenia zasilającego prądu stałego, 
pomiar prądu oraz napięcia, konserwacja 
wyjść urządzenia, sprawdzenie napięcia 
i prądu na wyjściu kalibrowanym mierni-
kiem przenośnym,
pomiar potencjału załączeniowego (ON), –
pomiar potencjału wyłączeniowego (OFF),  –
pomiary potencjału załączeniowego (ON)  –
metodą CIPS,
pomiary potencjału w reżimie ON/OFF me- –
todą CIPS,
ustalenie i potwierdzenie synchronizacji  –
przerw w dopływie prądu przy pomiarach 
potencjału wyłączeniowego,
pomiar potencjału załączeniowego i pozba- –
wionego składowej IR oraz prądu stałego 
i zmiennego z użyciem elektrod symulują-
cych,
pomiar gradientów potencjału w ziemi, –
pomiary intensywne, jak zdefi niowano  –
w EN 13509,
pomiary tłumienia sygnału prądu przemien- –
nego określonej częstotliwości,
gradient napięcia prądu stałego (DCVG),  –
bez re jestracji, jak zdefi niowano w EN 
13509,
gradient napięcia prądu stałego (DCVG),  –
z rejes tracją pomiarów cyfrowych,
przeglądy metodą Pearsona, –
badanie interferencji, –
analiza i zwalczanie interferencji prądu sta- –
łego,
analiza i zwalczanie interferencji prądu  –
przemiennego,
nadzór nad naprawą kabla i połączenia  –
(wraz z pomiarami),
kontrola izolacji rury osłonowej od rurocią- –
gu przewodowego (wraz z pomiarami),
interpretacja danych i analiza wykrytych  –
anomalii.
Pomimo swej długości powyższa lista nie 

wyczerpuje wszystkich współcześnie wyko-
nywanych czynności pomiarowych w prze-
mysłowych instalacjach ochrony katodowej 
(np. korozymetrii rezystancyjnej), a niektóre 
pozycje, jak np. analiza interferencji, to za-

zwyczaj skomplikowane i wielogodzinne 
(wielodobowe) badania.

Skoro od osoby certyfi kowanej wg PN-EN 
15257 wymaga się ww. umiejętności, to wy-
daje się zrozumiałe, że także w procesie szko-
leniowym kandydaci na specjalistów liczą na 
nabycie tego rodzaju wiedzy i doświadczenia 
w ramach kursów specjalistycznych. Oczeki-
wania te trudno spełnić w ramach wymaga-
nych kursów łącznie na 1. i 2. stopień certy-
fi kacji, ponieważ w przewidzianym czasie 80 
godzin kursu na zajęcia ogólne i specjalistycz-
ne (w danym sektorze zastosowania ochrony 
katodowej) na szkolenie praktyczne i trening 
w warunkach terenowych można przeznaczyć 
nie więcej niż 30% czasu. Wniosek jest tylko 
jeden – wymaganego poziomu kompetencji 
nie da się osiągnąć wyłącznie na specjalnych, 
związanych z procesem certyfi kacji kursach 
szkoleniowych. Konieczne jest samokształce-
nie (korzystanie z literatury specjalistycznej, 
udział w konferencjach, wystawach i szkole-
niach specjalistycznych) i współpraca w miej-
scu pracy ze specjalistami, którzy mają zna-
czącą wiedzę w zakresie praktycznych aspek-
tów technologii ochrony katodowej. 

Jak z dotychczasowych wywodów wynika, 
ograniczenie to potęgowane jest limitowa-
nymi możliwościami dydaktycznymi w pro-
cesie szkolenia na istniejących i pracujących 
obiektach ochrony katodowej. W szczególno-
ści brak jest możliwości eksperymentowania 
w warunkach rzeczywistych na prawdziwych 
obiektach (rurociągach, zbiornikach podziem-
nych), ponieważ nie mogą do tego celu być 
wykorzystane funkcjonujące obiekty, które 
udostępniane są przez ich właścicieli jedynie 
do prac pomiarowych.

Rozwiązaniem tego problemu jest wyko-
nanie specjalnego urządzenia symulującego 
w warunkach laboratoryjnych pracę systemu 
ochrony katodowej albo wykonanie w terenie 
poligonu szkoleniowego (poletka doświad-
czalnego), na którym zainstalowane zostaną 
zarówno elementy konstrukcji podziemnych 
(odcinki rurociągów, zbiorniki), jak i podze-
społy systemu ochrony katodowej. Wykona-
nie takiego swoistego laboratorium terenowe-
go jest niestety bardzo kosztowne, ponieważ 
wymaga zabudowy instalacji podziemnych 
i naziemnych (w różnych konfi guracjach) 
w skali 1:1 

5.  Koncepcja poligonu szkoleniowego 
ochrony katodowej 

Oprócz starannie opracowanych podręcz-
ników i zestawu procedur pomiarowych na 
obiektach posiadających systemy ochrony 
katodowej (np. w USA [11], w Europie [12]) 
można spotkać specjalistyczne zestawy la-
boratoryjne do prowadzenia eksperymentów 
elektrochemicznych symulujących działanie 
ochrony katodowej (np. we Włoszech [13] – 
fot. 1) oraz specjalnie zaprojektowane do ce-
lów szkoleniowych poligony terenowe. 
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W literaturze specjalistycznej od czasu do 
czasu pojawiają się opisy różnych obiektów 
przystosowanych do prowadzenia szkoleń 
ochrony katodowej w warunkach rzeczywi-
stych. Do takich, z których należałoby wziąć 
wzór w warunkach polskich, zalicza się poli-
gon szkoleniowy zbudowany w czynie spo-
łecznym w sierpniu 2010 r. w Houston w są-
siedztwie głównej siedziby NACE Internatio-
nal w Teksasie [14, 15]. Wszystkie podzespo-
ły tego obiektu jak: rurociągi, rury osłonowe, 
obudowy, stacje ochrony katodowej i inne ele-
menty systemu zostały ofi arowane przez kor-
poracyjnych członków amerykańskiego Sto-
warzyszenia Korozyjnego. Wszystkie prace 
instalacyjne także wykonane zostały w czynie 
społecznym. Poletko zlokalizowano tuż obok 
wcześniej zaprojektowanego i uruchomione-
go poligonu na istniejącej w tym miejscu od 
2000 r. instalacji ochrony katodowej.

Poligon szkoleniowy składa się z następują-
cych elementów:

jednego odcinka gołego (niezaizolowane- –
go) rurociągu DN100, 
dwóch rurociągów DN150 pokrytych po- –
włoką epoksydową (FBE – Fusion Bonded 
Epoxyd) wyposażonych w rurę osłonową 
(pod drogą) i „zewnętrzne” uszkodzenia 
powłoki (stalowe elektrody symulujące 
defekty powłoki zlokalizowane w różnych 
miejscach i posiadające zróżnicowaną po-
wierzchnię), 
dwóch odcinków rurociągów DN50 pokry- –
tych powłoką FBE, głowicy z dwoma złą-
czami izolującymi i dwoma monoblokami.  
Rura osłonowa i złącza izolacyjne mogą być 

odpowiednio zwierane za pomocą przełączni-
ka dostępnego wyłącznie dla instruktora, co 
umożliwia ćwiczenie różnych wariantów spo-
tykanych w rzeczywistości. Także symulowa-
ne defekty w powłoce izolacyjnej za pomocą 
elektrod symulujących mogą być w ten sam 
sposób odpowiednio łączone z rurociągiem. 
Ochronę katodową można osiągać za pomo-
cą stacji ochrony katodowej z zewnętrznym 
źródłem prądu lub za pomocą odpowiednio 
dobranej anody magnezowej. Przewody wy-
prowadzone są do słupków kontrolno-pomia-
rowych, w których można obwody z poszcze-
gólnych anod łączyć wg potrzeb w badane 
konfi guracje (można chronić poszczególne 
odcinki rurociągu i wszystkie razem). Do re-
alizacji pomiarów potencjałowych w pobliżu 
rurociągów umieszczone zostały na stałe siar-
czano-miedziowe i cynkowe elektrody odnie-
sienia.

Poligon szkoleniowy umożliwia wykonanie 
blisko 50 różnych typów badań prowadzonych 
w codziennej eksploatacji systemów ochrony 
katodowej. Ich zestawienie znajduje się w lite-
raturze [15], zaś wygląd części napowietrznej 
poletka ilustruje fot. 2.

Opisany przykład poligonu szkoleniowego 
wybrany został specjalnie, aby pokazać, że 
tego rodzaju przedsięwzięcie możliwe jest 
do realizacji z niewielkim nakładem środków 
przy współpracy przedsiębiorstw zaintereso-

wanych certyfi kacją personelu ochrony kato-
dowej. Innym, tym razem znanym w Europie 
przykładem, jest włoski poligon szkoleniowy 
ochrony katodowej w miejscowości Chieti-
Pescara [16, 17]. W ślad za ustanowioną we 
Włoszech w roku 2000 normą nr 10875 dot. 
certyfi kacji technicznego personelu ochrony 
katodowej, tamtejsze Stowarzyszenie ochro-
ny przed korozją elektrolityczną (APCE), we 
współpracy z zainteresowanym koncernem 
gazowniczym, opracowało i wykonało polet-
ko doświadczalne do treningu pomiarów te-

renowych ochrony katodowej o powierzchni 
obiektów podziemnych ok. 3000 m2. Poligon 
obejmuje dwa obszary treningowe, na których 
znajdują się zakopane konstrukcje podziemne. 
Istotnym elementem w tym miejscu jest to, że 
występują tam naturalne szkodliwe oddzia-
ływania pochodzące od trakcji elektrycznej, 
przez co prowadzone tam badania dokładnie 
odwzorowują ten typ oddziaływań elektrycz-
nych na gazociągi. Widok obu poletek trenin-
gowych przedstawiono na fot. 3 i 4, a niektóre 
elementy na fot. 5 i 6.

Fot. 1. Laboratoryjny zestaw do badania warunków 
ochrony katodowej [13]
Phot. 1. Laboratory test stand for the CP conditions 
study [13]

Fot. 2. Widoczna na powierzchni ziemi część poli-
gonu szkoleniowego ochrony katodowej [14]
Phot. 2. Overground part of CP training fi eld [14]

Fot. 3. Poligon szkoleniowy w miejscowości Chieti-
Pescara we Włoszech [16, 17]
Phot. 3. CP training fi elds in Chieti-Pescara, Italy 
[16, 17]

Fot. 4. Poligon szkoleniowy w miejscowości Chieti-
Pescara we Włoszech [16, 17]
Phot. 4. CP training fi elds in Chieti-Pescara, Italy 
[16, 17]

Fot. 5. Słupek kontrolno-pomiarowy dostępny dla 
kursanta
Phot. 5. Control-measuring test point available for 
the course participant

Fot. 6. Słupek instruktora/egzaminatora z nastawa-
mi parametrów (wybór kombinacji defektów w po-
włoce izolacyjnej rurociągów)
Phot. 6. Instructor/examiner test point with setting 
of parameters (choice of combination of defects in 
pipeline insulating coating)
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Obydwa pokazane przykłady wskazują na 
potrzebę i możliwości wykonania podobnego 
poligonu treningowego w Polsce. Zaprojekto-
wanie i wykonanie takiego obiektu nie powin-
no stanowić żadnego problemu technicznego, 
a przykład amerykański wskazuje ponadto, 
że jest to także przedsięwzięcie stosunkowo 
tanie, jeśli zaangażują się w jego stworze-
nie przedsiębiorstwa (operatorzy konstrukcji 
podziemnych) zainteresowane szkoleniem 
własnego personelu obsługującego systemy 
ochrony katodowej.

6. Podsumowanie

Zastosowania nowoczesnej formy szkole-
niowej w postaci poligonu terenowego ochro-
ny katodowej nierozerwalnie związane jest 
z wdrażanym obecnie w Polsce systemem 
certyfi kacji personelu ochrony katodowej wg 
PN-EN 15257. Wynika to nie tylko z potrzeby  
udoskonalenia metod kształcenia, ale także 
stworzenia kryteriów egzaminowania w moż-
liwie powtarzalnych warunkach.

Poligon szkoleniowy ochrony katodowej 
stalowych zbiorników podziemnych został już 
w dużym stopniu przygotowany (SPZP COR-
RPOL Gdańsk). Nadszedł czas na stworzenie 
takiego poletka doświadczalnego typowego 
dla ochrony katodowej rurociągów.
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