
29

Ochrona katodowa – czas na certyfi kację 
Ochrona katodowa jest nie tylko technolo-

gią trudną, z pogranicza kilku dyscyplin wie-
dzy, ale także techniką, która niewłaściwie za-
stosowana lub niedbale eksploatowana może 
mieć niekorzystny wpływ na otoczenie, z za-
grożeniem środowiska naturalnego czy zdro-
wia lub życia ludzi włącznie. Aby podwyż-
szyć bezpieczeństwo eksploatacji uciążliwych 
dla otoczenia urządzeń podziemnych, np. ru-
rociągów czy zbiorników z niebezpiecznymi 
mediami, chroni się je przed korozją w jedyny 
uzasadniony współcześnie sposób – za pomo-
cą odpowiednio do siebie dobranych powłok 
izolacyjnych i ochrony katodowej. Skutecz-
ność takiego zabezpieczenia w pierwszym 
rzędzie zależy od wiedzy inżynierskiej ludzi 
we wszystkich stadiach realizacji tej techniki 
– począwszy od projektowania, poprzez pro-
dukcję podzespołów, wykonawstwo, urucho-
mienie i eksploatację zabezpieczenia. Zależy 
także od odpowiedzialności, umiejętności 
i doświadczenia zawodowego personelu.

Projekt normy europejskiej prEN 15257 pt.  
„Ochrona katodowa – Poziomy kompetencji 
oraz certyfi kacja personelu ochrony katodo-
wej” znajduje się już w końcowej fazie uzgod-
nień.  Norma odpowiada aktualnemu zapotrze-
bowaniu, tj. uregulowaniu zasad uprawnień 
i dopuszczeń do wykonywania określonych 
czynności związanych z technologią ochrony 
katodowej. Będzie ona bez wątpienia kanwą 
do wprowadzenie odpowiednich wymagań 
do przepisów Prawa budowlanego i wreszcie 
podniesienia rangi zawodu specjalisty ochro-
ny katodowej w postaci narzucenia obowiąz-
kowej certyfi kacji i uprawnień zawodowych. 

Certyfi kacja personelu w zakresie techno-
logii ochrony katodowej nie jest niczym no-
wym w wielu krajach wysokorozwiniętych. 
Od szeregu lat wymagania takie stawiane są 
w USA, a także w Europie. Bez wątpienia 
wprowadzenie w życie postanowień normy 
w Polsce, wiązać się będzie przede wszyst-
kim z potrzebą podniesienia poziomu wiedzy 
kadry technicznej, a także wprowadzeniem 
odpowiednich wymagań do polskiego prawa. 
Sytuacja ta będzie wymagała także dużego 
zaangażowania i sporej aktywności Polskiego 
Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed 
Korozją SEP. 

Nowa norma, pozostająca w zgodzie z nad-
rzędną normą PN-EN ISO 17024, ma na celu 
stworzenie procedur, które umożliwią ocenę 
kompetencji personelu prowadzącego badania 
ochrony katodowej, prace wykonawcze, in-
spekcje oraz prace konserwacyjne w następu-
jących sektorach zastosowań tej technologii: 
podziemnych lub zanurzonych konstrukcji 
metalowych, konstrukcji metalowych mor-
skich, konstrukcji żelbetowych i powierzchni 
wewnętrznych konstrukcji pojemników meta-
lowych. Uzyskanie certyfi kacji związane jest 

z posiadaną wiedzą i doświadczeniem zawo-
dowym, co potwierdzone musi być odbyciem 
określonych szkoleń i praktyki zawodowej 
uwieńczonych egzaminem teoretycznym 
i praktycznym z zagadnień ogólnych oraz 
szczegółowych w wybranym sektorze zasto-
sowań. Norma defi niuje trzy poziomy kompe-
tencji personelu.

Poziom 1
Osoba certyfi kowana na poziomie 1 powin-

na wykazać się zarysem wiedzy dotyczącej:
a) podstaw elektryczności, korozji i po-

włok;
b) ochrony katodowej i technik pomiaro-

wych;
c) zasad bezpieczeństwa i stosownych 

norm dotyczących ochrony katodowej.
Osoba powinna być kompetentna do wyko-

nywania zadań zgodnie z pisemną instrukcją 
techniczną i pod nadzorem personelu poziomu 
2 lub 3. Personel poziomu 1 nie może być od-
powiedzialny za dobór metody bądź techniki 
badawczej, ani za przygotowanie pisemnej 
instrukcji technicznej, czy też za interpretację 
wyników badań.

Poziom 2
Dodatkowo oprócz kompetencji personelu 

poziomu 1, osoba certyfi kowana na poziom 2 
powinna wykazać się kompetencją w zakre-
sie:

a) ogólnych podstaw ochrony przeciwko-
rozyjnej i katodowej;

b) podstaw elektryczności;
c) roli powłok i ich wpływu na ochronę ka-

todową;
d) szczegółowej znajomości procedur ba-

dawczych ochrony katodowej i zasad 
bezpieczeństwa.

Osoba ta powinna rozumieć i być kompe-
tentną w wykonywaniu zadań ochrony kato-
dowej zgodnie z ustanowionymi i uznanymi 
procedurami. Interpretacja wyników typo-
wych, opisanych w procedurach.

Poziom 3
Osoba certyfi kowana na poziomie 3 powin-

na wykazać się:
a) szczegółową znajomością teorii korozji, 

podstaw elektryczności, projektowa-
nia, instalowania, odbioru techniczne-
go, testowania i oceniania skuteczności 
ochrony katodowej, włączając względy 
bezpieczeństwa, w co najmniej jednym 
sektorze stosowania;

b) kompetencją w podejmowaniu bez nad-
zoru prac projektowych układów ochro-
ny katodowej w co najmniej jednym sek-
torze stosowania;

c) wystarczającą wiedzą teoretyczną i do-
świadczeniem praktycznym w zakresie 
ochrony katodowej, aby wytypować 

odpowiednie metody testowania, wy-
magania odnośnie przeglądów i kryteria 
ochrony katodowej;

d) kompetencją w ocenianiu i interpreto-
waniu skuteczności ochrony katodowej 
zgodnie z istniejącymi normami, kodek-
sami i specyfi kacjami;

e) kompetencją, aby pomóc ustalić kryteria 
odnośnie testowania i osiąganych wyni-
ków tam, gdzie nie są one dostępne;

f) ogólną znajomością ochrony katodowej 
w innych sektorach stosowania.

Personel poziomu 3 uprawniony jest do pro-
jektowania systemów ochrony katodowej 
oraz może być upoważniony do zarządzania 
i nadzorowania szkoleniami i/lub egzaminami 
na poziomach 1 i 2.

Minimalny okres szkolenia podjętego przez 
kandydata do certyfi kacji powinien wynosić 
40 godzin formalnego lub udokumentowane-
go szkolenia w każdym sektorze stosowania, 
zarówno dla poziomu 1, jak i poziomu 2. Go-
dziny szkoleniowe powinny obejmować za-
równo elementy praktyczne, jak i teoretyczne. 
Dla kandydatów do certyfi kacji na poziomie 3 
na przygotowanie może składać się  przykła-
dowo:

a) uzyskanie stosownego stopnia inżynier-
skiego lub naukowego lub studia pody-
plomowe w tej dziedzinie w renomowa-
nej uczelni wyższej,

b) uczestnictwo w kursach szkoleniowych, 
konferencjach lub seminariach (takich 
jak organizowane przez uznane przemy-
słowe lub niezależne stowarzyszenia),

c) studiowanie podręczników inżynierskich 
lub naukowych, czasopism i innych ma-
teriałów specjalistycznych.

Kandydat powinien dostarczyć udokumento-
wane dowody odnośnie szkoleń, doświadcze-
nia, wiedzy teoretycznej i umiejętności prak-
tycznych w zakresie ochrony katodowej, aby 
umożliwić ośrodkowi certyfi kującemu ocenę 
jego kompetencji, a w razie potrzeby – zdać 
egzaminy.

Kandydat spełniający wszystkie wymagania 
do certyfi kacji powinien otrzymać od ośrodka 
certyfi kującego certyfi kat i/lub stosowną legi-
tymację. Maksymalny okres ważności certyfi -
katu i/lub legitymacji powinien wynosić pięć 
lat.

Kandydat powinien być kompetentny do 
podejmowania niżej wyszczególnionych za-
dań i powinien mieć wiedzę teoretyczną, aby 
właściwie podjąć się tych zadań, rozumieć ich 
cele, rozpoznawać możliwe problemy przy 
ich wykonywaniu i znaczenie danych z nich 
wynikających. Kandydat po certyfi kacji na 
odpowiedni poziom powinien być wyszkolo-
ny, kompetentny i upoważniony do przepro-
wadzania tych zadań.
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Zadania do wypełnienia na różnych poziomach kompetencji bez względu na sektor stosowania

Numer 
zadania Opis zadania Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

1 Organizowanie szkolenia NIE NIE TAK

2 Szkolenie dla niższego poziomu (-ów) NIE TAK TAK

3 Sporządzanie specyfi kacji NIE NIE TAK

4 Sporządzanie instrukcji technicznych NIE TAK dla 
poziomu 1 TAK

5 Zebranie informacji ogólnych do celów projektowania opartych na instrukcjach technicz-
nych dla prostych warunków TAK TAK TAK

6 Zebranie szczegółowych informacji i danych do celów projektowania NIE TAK TAK

7 Testy przedodbiorowe i włączanie urządzeń zasilających oraz kontrola biegunowości TAK (T) TAK TAK

8
Interpretacja wyników odbioru technicznego lub oceny skuteczności oraz sporządzanie 
raportów z odbioru, oceny skuteczności i przeglądu systemu dla prostych układów ochrony 
katodowej 

NIE TAK TAK

9 Interpretacja wyników odbioru technicznego lub oceny skuteczności oraz sporządzenie 
raportów z odbioru, weryfi kacji osiągów i przeglądu systemu dla innych układów NIE TAK(I) TAK

10 Interpretacja wyników kontroli działania i przygotowanie raportu z kontroli działania NIE TAK TAK

11 Określenie rutynowego zwiększenia/zmniejszenia prądu wyjściowego w celu utrzymania 
optymalnych parametrów ochrony NIE TAK TAK

12 Określenie zwiększenia/zmniejszenia prądu wyjściowego w celu utrzymania optymalnych 
parametrów z uwzględnieniem działań zaradczych, aby korygować anomalie i interferencje NIE TAK(T) TAK

13 Świadomość i spełnienie wymogów bezpieczeństwa związane ze stosowaniem ochrony 
katodowej w danym sektorze, zadaniem do wykonania i poziomem kompetencji TAK TAK TAK

14 Ocena ryzyka wymogów bezpieczeństwa związana ze stosowaniem ochrony katodowej w 
danym sektorze, zadaniem do wykonania i poziomem kompetencji TAK TAK TAK

15 Umiejętność zbadania każdego przypadku korozyjnego ubytku masy materiału, gdy może on 
wiązać się ze stosowaniem ochrony katodowej NIE TAK(O) TAK

16 Umiejętność zbadania każdego przypadku pękania materiału, gdy może on wiązać się ze 
stosowaniem ochrony katodowej NIE NIE TAK

17 Wykorzystanie doświadczeń terenowych do udoskonalania projektów ochrony katodowej, jej 
funkcjonowania, oceniania skuteczności i procedur eksploatacji NIE NIE TAK

Zadania do wypełnienia na różnych poziomach kompetencji w sektorze konstrukcji metalowych podziemnych i zanurzonych

Numer 
zadania Opis zadania Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

1 Pomiar potencjału metalu w elektrolicie (swobodnego potencjału korozyjnego) TAK TAK TAK

2 Pomiar rezystywności metodami: 4 elektrodową Wennera i z użyciem SoilBox TAK TAK TAK

3 Projektowanie prostych układów ochrony katodowej dla prostych warunków. Przykładem są 
zakopane zbiorniki lub rurociągi ograniczonej długości. NIE TAK TAK

4 Projektowanie innych układów ochrony katodowej NIE TAK(M) TAK

5 Nadzór nad przygotowaniem stali do wykonania przyłącza kablowego i do naprawy powłoki TAK TAK TAK

6 Nadzór nad wykonaniem przyłącza kablowego z uwzględnieniem połączenia śrubowego, 
zaciskania i kleju przewodzącego TAK TAK TAK

7 Nadzór nad wykonaniem przyłącza kablowego z uwzględnieniem lutowania, spawania 
egzotermicznego i lutowania twardego typu „Pin Brazing” TAK(T) TAK(T) TAK(T)

8 Nadzór nad instalowaniem anod galwanicznych TAK TAK TAK

9 Nadzór nad instalowaniem urządzenia zasilającego prądu stałego (z wyłączeniem doprowa-
dzenia prądu zmiennego – zależnie od przepisów) TAK TAK TAK

10 Nadzór nad wykonaniem głębokich układów anodowych TAK(T) TAK TAK

11 Nadzór nad wykonaniem innych układów anodowych zasilanych z zewnętrznego źródła 
prądu TAK TAK TAK

12 Nadzór nad instalowaniem urządzeń izolujących TAK TAK TAK



31

Numer 
zadania Opis zadania Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

13

Nadzór nad instalowaniem stałych elektrod odniesienia (z kalibracją włącznie) i elektrod 
symulujących  (systemy monitorowania mogą być złożone pod względem oprzyrządowa-
nia, zdalnie kontrolowane lub telekomunikacyjne, wymagające specjalistycznej wiedzy i 
przeszkolenia)

TAK TAK TAK

14 Nadzór nad instalowaniem elektrod uziemiających ograniczających oddziaływanie prądu 
zmiennego i odgraniczników prądu stałego TAK TAK TAK

15 Sprawdzanie ciągłości elektrycznej wszystkich części konstrukcji przeznaczonej do ochrony TAK TAK TAK

16 Lokalizacja rurociągu, zbrojenia żelbetu i obcych konstrukcji metalowych TAK TAK TAK

17 Sprawdzanie biegunowości na wyjściu urządzenia zasilającego prądu stałego TAK TAK TAK

18 Inspekcja i testowanie izolacji i urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej TAK TAK TAK

19 Pomiar prądu i napięcia w obwodzie ochrony katodowej TAK TAK TAK

20 Inspekcja i pomiar prądu i napięcia na wyjściu urządzenia zasilającego prądu stałego TAK TAK TAK

21 Inspekcja i sprawdzenie ogólnego działania urządzenia zasilającego prądu stałego TAK TAK TAK

22 Inspekcja i konserwacja wyjść urządzenia zasilającego prądu stałego TAK TAK TAK

23 Inspekcja i konserwacja podzespołów urządzenia zasilającego prądu stałego (w zakresie 
zależnym od przepisów) TAK TAK TAK

24 Sprawdzenie napięcia i prądu na wyjściu urządzenia zasilającego prądu stałego kalibrowa-
nym miernikiem przenośnym TAK TAK TAK

25 Pomiar potencjału załączeniowego (ON) metalu w elektrolicie TAK TAK TAK

26 Pomiar potencjału wyłączeniowego (OFF) układu metal/ elektrolit TAK TAK TAK

27 Pomiary intensywne potencjału załączeniowego (metoda CIPS) TAK(T) TAK TAK

28 Pomiary intensywne potencjału w reżymie ON/OFF (metoda CIPS) TAK(T) TAK TAK

29 Ustalenie i potwierdzenie synchronizacji przerw w dopływie prądu do pomiarów potencjału 
wyłączeniowego TAK(M) TAK TAK

30 Pomiar potencjału załączeniowego i pozbawionego składowej IR oraz prądu stałego 
i zmiennego z użyciem elektrod symulujących TAK TAK TAK

31 Pomiar gradientów potencjału w ziemi TAK TAK TAK

32 Pomiary intensywne jak zdefi niowano w PN-EN 13509 TAK(M) TAK TAK

33 Pomiary tłumienia sygnału prądu przemiennego określonej częstotliwości TAK(T) TAK TAK

34 Gradient napięcia prądu stałego (DCVG), bez rejestracji, jak zdefi niowano w PN-EN 13509 TAK(T) TAK TAK

35 Gradient napięcia prądu stałego (DCVG), z rejestracją pomiarów cyfrowych
TAK(M)

TAK TAK

36 Przeglądy metodą Pearsona TAK(T) TAK TAK

37 Badanie interferencji TAK(M) TAK TAK

38 Analiza i eliminowanie interferencji prądu stałego NIE TAK(M) TAK

39 Analiza i eliminowanie interferencji prądu zmiennego NIE TAK(M) TAK

40 Nadzór nad naprawą kabla i połączenia TAK TAK TAK

41 Kontrola izolacji rury osłonowej od rurociągu TAK TAK TAK

42 Interpretacja danych i analiza wykrytych anomalii NIE TAK TAK

43
Inspekcja wizualna rurociągu i elementów składowych systemu ochrony katodowej: uszko-
dzenia fi zyczne rurociągu i systemu ochrony katodowej, uszkodzenia powłoki, zniszczenia 
korozyjne.

TAK(T) TAK TAK

Warunki szczególne:
TAK (T)  – pod warunkiem wystarczająco udokumentowanego szkolenia i kompetencji w zadaniu szczegółowym i/lub sprzęcie i/lub szkoleniu 
  w zakresie bezpieczeństwa. Dodatkowy sprzęt i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa NIE jest częścią certyfi kacji;
TAK (M)  – oznacza: uczestniczy jako członek zespołu pod bezpośrednim nadzorem poziomu wyższego, który będzie ponosił odpowiedzialność;
TAK (I)  – oznacza: pracuje zgodnie z instrukcją techniczną (metoda, procedura) opracowaną przez poziom 3;
TAK (O)  – organizowanie prac poziomu 2 pod nadzorem personelu certyfi kowanego do poziomu 3.

Na podstawie referatu: W. Sokólski: Poziomy kompetencji oraz certyfi kacja personelu ochrony katodowej wg projekty prEN 15257, 
IX Krajowa Konferencja „Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej”, Zakopane 2006.


