
1

Od redakcji
Jak poprzednie 8. numery Ochrony przed Korozją, tak i ten 

w tym roku niemal w całości poświęcony jest technologii ochro-
ny katodowej. Jest to kolejna doroczna okazja do przeglądu 
światowej literatury, doniesień technicznych, zdobycia infor-
macji o nowych normach i przepisach oraz do zapoznania się z 
nielicznymi, wybranymi pracami osób zawodowo zajmujących 
się tą technologią ochrony przeciwkorozyjnej. Mając na uwadze 
całkowity brak jakichkolwiek podręczników na rynku księgar-
skim, te skromne informacje są dla szerszego grona stykające-
go się na co dzień z ochroną katodową bardzo cenne, podobnie 
jak spotkania i seminaria organizowane przez Polski Komitet 
Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją istniejący od ponad 
35 lat przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich. Niestety to nie wystarczy do zdobywania i pogłębie-
nia wiedzy w sposób usystematyzowany, prowadzący do pod-
niesienia i rozszerzenia kwalifi kacji zawodowych. Niezbędne 
jest programowe nauczanie, kształcenie na poziomie średnim 
i wyższym, a także szkolenie na specjalistycznych kursach, ta-
kich przynajmniej, jakie wymagane są przez normę europejską 
PN-EN 15257 Ochrona katodowa – Poziomy kwalifi kacji i cer-
tyfi kacja personelu ochrony katodowej. 

Tu jednak sprawa się znacząco komplikuje – w dobie rozpa-
sanego wolnego rynku, gdzie wszyscy się na wszystkim znają 
i wszyscy potrafi ą zrobić za pieniądze wszystko, jawi się pro-
ste pytanie: kto ma kogo szkolić, za ile i po co? Często zdarza 
się tak, że po krótkim szkoleniu za ochronę katodową zabierają 
się ludzie nieposiadający odpowiedniej wiedzy specjalistycznej. 
Efektów działania ochrony katodowej zazwyczaj nie widać go-
łym okiem a przekonanie, że nikt tego nie sprawdzi jest dość 
częste w tej grupie „specjalistów”. Tę nierzadko spotykaną sy-
tuację można wyeliminować jedynie poprzez upowszechnianie 
wiedzy i podniesienie rangi ochrony przed korozją w środowi-
sku technicznym, także w wśród inwestorów. Od personelu zaj-
mującego się ochroną katodową wymaga się dodatkowo oprócz 
dogłębnej wiedzy, także wyjątkowej uczciwości zawodowej. 
Powinna się ona przejawiać szczególną rzetelnością wykona-
nej pracy i odpowiedzialnością za wyciągane wnioski. Dotyczy 
to przede wszystkim pomiarów i oceny skuteczności działania 
ochrony katodowej. 

Nie bez powodu na dokumentach opracowanych przez NACE 
w USA dla zbiorników podziemnych wymagany jest pod rygo-
rem odpowiedzialności prawnej podpis pod następującym sfor-
mułowaniem: „Potwierdzam, że posiadam odpowiednie wy-
kształcenie i doświadczenie w zakresie oceny skuteczności dzia-
łania systemów  ochrony katodowej zbiorników podziemnych, 
jestem kompetentny do przeprowadzenia powyższych badań, 
zaś zamieszczone w formularzu wyniki są kompletne i praw-
dziwe dla wskazanego miejsca i czasu wykonania pomiarów.” 
Czy zacytowana wyżej norma dotycząca kompetencji personelu 
ochrony katodowej zmusi do większej odpowiedzialności i co-
kolwiek zmieni w przedstawionej sytuacji – nie wiadomo. Bez 
wątpienia autorom tej normy zależało na podniesieniu rangi 
zawodowej specjalistów ochrony katodowej oraz na usystema-
tyzowaniu nauczanej wiedzy z tej dziedziny techniki, a czy bę-
dzie tak również w Polsce – również nie wiadomo. 

Dlaczego? Sprawa jest prosta – ochrona katodowa jest sie-
rotą. Osierocił ją resort łączności, który opiekował się tą tech-
nologią od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to wdra-

żano pierwsze instalacje ochrony katodowej miejskich i mię-
dzymiastowych kabli telekomunikacyjnych, aż do roku 2000, 
kiedy to zniesiono obligatoryjność stosowania norm polskich. 
Tak, kiedy większość norm utraciło zgodnie z prądem wieją-
cym z zachodu ten swój status „prawa technicznego” – normy 
z zakresu ochrony katodowej decyzją Ministerstwa Łączności 
miały nadal status „norm przeznaczonych do obligatoryjnego 
stosowania”. Jednostką naukowo-badawczą odpowiedzialną 
za rozwój technologii ochrony katodowej był przez wiele lat 
Instytut Łączności w Warszawie. Taka była wtedy potrzeba – 
kable telefoniczne odgrywały kluczową rolę w funkcjonowaniu 
państwa. Ale od czasu, kiedy sytuacja ta się zmieniła nie tylko 
politycznie, ale przede wszystkim technicznie (stosuje się świa-
tłowody, łączność bezprzewodową – tradycyjne kable odeszły 
do lamusa), resort łączności w naturalny sposób przestał się 
ochroną katodowa interesować. Czy nastąpił regres w rozwoju 
ochrony katodowej – nie, odwrotnie od wielu lat obserwuje się 
stale narastające zainteresowanie ochroną katodową nie tyl-
ko w sferach stałego zastosowania w gospodarce morskiej czy 
gazownictwie, ale także i w innych dziedzinach. Ciągły rozwój 
techniki również wyzwala kolejne nowe potrzeby w odniesieniu 
do materiałów i technologii. Ale rozwój ten nie ma charakte-
ru instytucjonalnego – oprócz garstki zapaleńców skupionych 
wokół Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed 
Korozją SEP można odnotować jedynie odosobnione przypadki 
zaangażowania niektórych specjalistów i małych ośrodków w 
branży gazowniczej. Nikt nie prowadzi prac rozwojowych i nie 
planuje postępu technicznego, nikt nie fi nansuje badań. Jedynie 
w bardzo skromnym zakresie, w miarę zdobywanych własnych 
środków prace takie realizuje jeszcze SPZP CORRPOL, konty-
nuując w ten sposób tradycje szkoły prof. Juchniewicza. Brak 
zainteresowania postępem wynika nie tylko z niedoboru wie-
dzy, ale także z nadmiernych oszczędności. To dlatego w dobie 
poszanowania energii nadal projektuje się i stosuje urządzenia 
o sprawności 50%, czy stosuje ceramiczne elektrody odniesie-
nia, z których elektrolit swobodnie dyfunduje do środowiska. 
Korzysta się w małej mierze z własnych osiągnięć sięgając do 
rozwiązań „importowanych”. Duże fi rmy-korporacje, szczycące 
się tym, że są głównymi odbiorcami technologii ochrony kato-
dowej, niestety nie łożą na jej rozwój. Może nadszedł więc czas 
na zmianę tej absurdalnej sytuacji, może ochrona katodowa 
znajdzie w końcu swojego sponsora, którym na całym świecie 
jest przemysł wydobycia i transportu ropy naftowej i gazu.

Są jednak sytuacje jeszcze gorsze, w których ochrona kato-
dowa jest permanentnie „zwalczana”. Od lat stanowisko takie 
zajmuje Polska Izba Paliw Płynnych w odniesieniu do potrzeby 
wykorzystywania ochrony katodowej do zabezpieczenia przed 
korozją (perforacją ścianek) podziemnych zbiorników na pa-
liwa płynne. Swoje stanowisko motywuje brakiem potrzeby 
stosowania kolejnej techniki kontroli wycieków paliwa wobec 
już wymaganego przepisami stosowania zbiorników dwuścien-
nych. Oczywiście chodzi tu o oszczędność nakładów na budowę 
i eksploatację stacji paliwowych. Kilkakrotna próba unowocze-
śnienia przepisów w Ministerstwie Gospodarki nie powiodła 
się. Nieoczekiwane wsparcie w tym zakresie wykazał Urząd 
Dozoru Technicznego, kwiat polskich inżynierów, którego kie-
rownictwo przychyliło się do stanowiska PIPP. W rezultacie, 
w obecności wszystkich zainteresowanych (także Ministerstwa 
Środowiska) na posiedzeniu w Ministerstwie Gospodarki w 
dniu 3 kwietnia br. zwołanym przez Wicepremiera Waldema-
ra Pawlaka, Ministra Gospodarki, na prośbę Polskiego Stowa-
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rzyszenia Korozyjnego, wyartykułowane zostało stanowisko 
Departamentu Rozwoju Gospodarki, którego sens był następu-
jący: przepisy mają na celu ochronę środowiska przed przecie-
kami paliw ze zbiorników podziemnych, natomiast ochrona ka-
todowa jest metodą przedłużenia żywotności zbiorników, a tym 
samym działa na korzyść właściciela zbiornika i dlatego w jego 
gestii powinno być stosowanie ochrony katodowej, a nie po-
przez narzucenie takiego obowiązku w przepisach. Brak związ-
ku ochrony katodowej – jednej z technologii zabezpieczeń prze-
ciwkorozyjnych – z ochroną środowiska widzą przedstawiciele 
polskiego rządu akurat niemal w tym czasie, gdy w Nashville 
(Tennessee, USA) powstała Światowa Organizacja Korozji (The 
World Corrosion Organization – WCO), założona przez Austra-
lijskie Stowarzyszenie Korozyjne (The Australasian Corrosion 
Association – ACA), Chińskie Towarzystwo Korozji i Ochrony 
(The Chinese Society for Corrosion and Protection – CSCP), 
Europejską Federację Korozyjną (The European Federation 
for Corrosion – EFC) i amerykańskie stowarzyszenie NACE In-
ternational, której zadaniem jest szerokie zrzeszanie środowisk 

zajmujących się problematyką korozyjną na całym świecie. Mi-
sją tej organizacji jest promocja edukacji i najlepszych praktyk 
w zabezpieczeniach przeciwkorozyjnych celem uzyskania socjo-
ekonomicznych korzyści dla społeczeństwa, zabezpieczenia za-
sobów i ochrony środowiska. Należy mieć nadzieję, że siła od-
działywania tych potężnych organizacji, których członkiem jest 
także Polskie Stowarzyszenie Korozyjne, wywrze oczekiwany 
wpływ na administracje państwowe i takie „boje”, jak opisane 
wyżej, przejdą do historii.

O wszystkich tu wymienionych wyżej sprawach środowisko 
zajmujące się zawodowo technologią ochrony katodowej będzie 
miało okazję mówić i dyskutować podczas jubileuszowej X Kra-
jowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Pomiary korozyjne 
w ochronie elektrochemicznej”, która odbędzie się w dniach 
17-19 września 2008 r. w Juracie, organizowanej co dwa lata 
przez PKEOpK SEP, sponsorowanej przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego i zarejestrowanej jako 319. wydarzenie 
Europejskiej Federacji Korozyjnej.

Dr inż. Wojciech Sokólski

FELIETON KRÓTKI I NIEREGULARNY

„Co słychać w środowisku korozjonistów”
Wydawało mi się, że zestarzałam się już na tyle, że nie ogarnia 

mnie już złość na absurdalną specyfi kację (ostatni hit to system 
do renowacji mostu stalowego: grunt wysokocynowy o grubości 
160 μm i powłoka nawierzchniowa 40 μm), czy nieuczciwe wyko-
nawstwo przez renomowaną fi rmę (na przykład drobne elementy 
dołączane do konstrukcji mostowej na placu budowy pomalowane 
„srebrzanką” zamiast powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie). 

Jednak ostatnio prawie rozpłakałam się jak nastolatka. Pod-
czas rozmowy na zupełnie inny temat mój rozmówca wspomniał 
mimochodem, że w ramach konsolidacji dwóch fi rm zwolniono 
naszego Kolegę walczącego od paru lat z ciężką chorobą. Wal-
czącego, ale pracującego dzielnie, jeżdżącego po kraju, wdrapu-
jącego się pomimo laski na konstrukcje, biorącego udział w konfe-
rencjach i spotkaniach, mówiącego o swojej fi rmie i jej produktach 
(i znającego je doskonale) z tym błyskiem w oczach, który prawie 
wszyscy znamy, a także aktywnie działającego w Polskim Sto-
warzyszeniu Korozyjnym (członek Zarządu w bieżącej kadencji), 
inicjującego i włączającego się w prace Grup Roboczych, m.in. 
ds. ekspertów PSK i opracowania Karty Technicznej wyrobów la-
kierowych. Jeśli w swoich projektach brałam pod uwagę produkty 
tej fi rmy, to właśnie dzięki jego profesjonalnemu doradztwu, na-
tychmiastowej reakcji na moje zapytania „na wczoraj”, umiejętno-
ści wyszukania odpowiednich referencji czy wyników badań.

Wiem, że w takich sytuacjach należy uciec z oczami w bok 
i ewentualnie szeptać do znajomych, że to nie fair. Ale czy na-
prawdę nie stać nas antykorozjonistów na pewną lojalność i so-
lidarność? Czy nie możemy spróbować ocalić trochę etyki i zdać 
sobie sprawę, że ta odrobina zysku więcej nie zawsze jest na-
szym największym osiągnięciem i że nie w ten sposób mamy do-
równywać standardom międzynarodowym?

dr inż. Agnieszka Królikowska
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego
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