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WOJCIECH SOKÓLSKI

Projekt ochrony katodowej – ile to kosztuje?

Rys. 1. Pracochłonność prac projektowych w zależności od długości rurociągu oraz jego średnicy

Koszt projektu ochrony katodowej jest el-
ementem składowym całego przedsięwzięcia, 
którym jest zabezpieczenie przeciwkorozyjne 
konstrukcji metalowej eksploatowanej w 
wodzie lub w ziemi, ma więc istotny wpływ 
na podejmowane w tym zakresie decyzje eko-
nomiczne. Od szeregu lat w Polsce przy sza-
cowaniu niezbędnych nakładów na projektow-
anie wykorzystuje się „Środowiskowe zasady 
wycen prac projektowych” (ŚZWPP) wyda-
wane przez Izbę Projektowania Budowlanego 
– Radę Koordynacyjną Biur Projektów. To 
wielo tomowe wydanie podaje metody wycen 
oraz sposób wyliczania nakładu na wyko-
nanie danej pracy projektowej lub związanej 
z projektowaniem w tzw. jednostkach nakładu 
pracy (j.n.p.). Stawkę za 1 j.n.p. określa na 
dany rok kalendarzowy Zarząd Rady Koordy-
nacyjnej Biur Projektów.

Zakres czynności, które są niezbędne do 
prawidłowego opracowania projektu ochrony 
katodowej są dość precyzyjnie określone w 
przepisach i normach. Obejmują one stu-
diowanie problemu, wykonanie niezbędnych 
pomiarów i obliczeń inżynierskich oraz opra-
cowanie projektu budowlanego i wykonawc-
zego wg uznanych zasad. Wycena kosztorys-
owa projektu ochrony katodowej wg ŚZWPP 
dotyczy profesjonalnie wykonanego dzieła 
przez uznane biuro projektów lub pracownię 
projektową.

Dotychczasowa metodyka ustalania ko-
sztów projektów z zakresu ochrony kato-
dowej jako główny parametr obliczeniowy 
przyjmowała powierzchnię konstrukcji objętą 
ochroną. Po modyfi kacji „Zasad” w roku 2003, 
która w dość krzywdzący i nieuzasadniony 
sposób obniżyła nakłady na prace projektowe 
systemów ochrony katodowej, Polski Komitet 
Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją, 
przyjmując jako bazę świeżo wprowadzone 
normy europejskie z branży ochrony kato-
dowej, przygotował szereg uwag i propozy-
cji, które w rezultacie ujęte zostały w nowym 
wydaniu „Zasad” w I kwartale 2006 roku. 

Zmiany wprowadzone w ŚZWPP/2003 
spowodowane zostały przede wszystkim sko-
kową zmianą jakości powłok izolacyjnych 
stosowanych na nowych rurociągach, co rady-
kalnie zmniejszyło zapotrzebowanie prądu 
ochrony katodowej i w znaczący sposób 
zwiększyło zasięg działania systemów ochron-
nych.  Ponieważ koszt projektu w pierwszym 
rzędzie zależny był od chronionej powi-
erzchni konstrukcji, w sposób oczywisty 
wynagrodzenie za prace projektowe znacząco 
wzrosło przy jednoczesnym zmniejszeniu 
nakładu pracy. Te dysproporcje zaważyły 
o tym, że już w 2001 roku Rada Koordyna-

cyjna Biur Projektów dokonała odpowiedniej 
korekty – przy zachowaniu takich samych za-
sad ustalania kosztów obniżono w sposób pro-
porcjonalny nakłady na wykonywanie poszc-
zególnych czynności projektowych. 

Zapowiedź kolejnego wydania „Zasad”, 
oprócz próby przywrócenia poziomu wyna-
grodzenia za prace projektowe na obiektach 
posiadających stary rodzaj izolacji ochron-
nej, zainicjowała także analizę całej dotych-
czasowej metodyki obliczania kosztów. Us-
talono, że należy odwołać się do wskaźników 
ujętych w dotychczasowych „Zasadach...” 
– (ŚZWPP/2003) w odniesieniu do obiek-
tów posiadających cechy współczesne (np. 
fabryczne powłoki izolacyjne z tworzyw sz-
tucznych) oraz „Zasadach...” – poprzednich 
(wydanych przed 2003 r.) w odniesieniu do 
obiektów starych (np. z powłokami bitumicz-
nymi) z wyraźną korektą wynikającą z różnego 
rodzaju utrudnień i stopnia komplikacji pro-
jektowanych rozwiązań technicznych. 

Przeliczając powierzchnię rurociągów na ich 
długość w funkcji średnicy zewnętrznej i łącząc 
te dane z zawartością tabeli przeliczających 
dla rurociągów w ŚZWPP/2003 można 
uzyskać zależność nakładów na prace pro-
jektowe w zależności od długości rurociągu 
oraz jego średnicy. Otrzymane w ten sposób 
zależności przedstawione zostały na rys. 1. 
Uzyskany pęk krzywych wyraźnie wskazuje 
na dysproporcje w nakładach projektowych 
w zależności od średnicy rurociągu, co nie ma 
pokrycia w rzeczywistości (normy odnoszą się 
w swoich wymaganiach jedynie do długości 

chronionych rurociągów). Chcąc więc zmienić 
podstawę wycen z powierzchni na długość 
rurociągu niezbędne było przyjęcie wartości 
średniej – reprezentuje ją wybrana wartość za-
znaczona kółkiem na rys. 1.

W powyższy sposób odniesiono  dotychc-
zasowy sposób obliczania kosztów projektów 
ochrony katodowej na podstawie wielkości 
powierzchni chronionej do nowego sposobu 
– obliczania pracochłonności na podstawie 
długości chronionego obiektu, a ściślej ilości 
projektowanych elementów systemu ochro-
ny katodowej (źródło zasilania w energię 
elektryczną, ilości miejsc służących do kon-
troli funkcjonowania i oceny skuteczności 
działania zabezpieczenia przeciwkorozyjne-
go). 

Posługując się wyżej sformułowanymi 
założeniami można skonstruować następujący 
ogólny sposób obliczenia pracochłonności 
wykonania projektu instalacji ochrony kato-
dowej:

(nakład na instalację) × (Wsp.1) + (nakład 
na stację pomiarową) × (Wsp. 2) × L [km]

gdzie Wsp.1 i Wsp. 2 są współczynnikami 
korygującymi w zależności od stopnia 
złożoności konstrukcji chronionej oraz zas-
tosowanych technologii, zaś L – długość w kil-
ometrach konstrukcji liniowej lub wartość L = 
1 dla obiektu skupionego.

Jeśli więc przyjąć zaproponowane zależności 
i uwzględnić jeszcze inne czynniki, to dla 
pojedynczej instalacji ochrony katodowej 
nakłady na projektowanie można obliczyć 
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wg ogólnego wzoru (zaakceptowanego przez 
Radę Koordynacyjną Biur Projektów):

 j.n.p. = (600W1 + 60L W2 W3) W4 + 245

Współczynniki określa się w następujący 
sposób:
 W1 – współczynnik zależny przede wszyst-
   kim od przyjętej technologii ochrony
   katodowej (koszt wykonania pod-
   stawowych czynności projektowych
   dla pojedynczej instalacji):
 W1 = 1,0 dla instalacji z zewnętrz-
   nym źródłem prądu z pojedynczą
   anodą oraz elektrycznych drenaży
   wzmocnionych, powiększony o do-
   datek D1 = 0,05 dla każdej dodatko-
   wej anody w układzie anodowym,
 W1 = 0,85 dla instalacji za pomocą anod
   galwanicznych (analogicznie jak
   w dotychczasowych „Zasadach...”),
 W1 = 0,85 dla instalacji z elektrycznym
   drenażem polaryzowanym lub innym
   tego rodzaju urządzeniem nie wyma-
   gającym zasilania w energię elek-
   tryczną, 

Współczynnik W1 należy zwiększyć o do-
datek D2 = 0,2 dla każdej instalacji zaopatrzo-
nej w system zdalnego monitorowania pracy 
instalacji (np. drogą radiową).
 L – długość konstrukcji w km, równa 1
   dla obiektów skupionych
 W2 – współczynnik równy średniej ilości
   stacji kontrolno-pomiarowych przy-
   padających na 1 km trasy konstruk-
   cji (dla szacunków, przed zapozna-
   niem się z przebiegiem konstrukcji 
   w terenie, można przyjąć wartość
   równą 1), wg wzoru

 W2 = npom/L  (4)

gdzie npom – ilość stacji kontrolno-pomiaro-
wych dla danej instalacji
 W3 – współczynnik równy jedności po-
   większony o udział odcinków zagro-
   żonych oddziaływaniem zewnętrz-
   nych prądów i interferencji w stosun-
   ku do całej długości konstrukcji,
   wg wzoru

 W3 = 1 + 0,3(Lzag/L)  (5)

gdzie Lzag – długość konstrukcji podlegającej 
szkodliwym oddziaływaniom prądów błądzą-
cych lub prądów indukowanych z linii elektro-
energetycznych WN, 
gdy cała konstrukcja jest zagrożona szkodli-
wym oddziaływaniem

 W3 = 1,3

 W4 – współczynniki związane z utrudnie
   niami:
 W4 = 1,25 dla obiektów segmentowanych
   (np. połączeń kielichowych)
 W4 = 1,3 dla obiektów w tradycyjnej po-
   włoce bitumicznej
 W4 = 1,4 dla istniejących eksploatowanych
   obiektów
 W4 = 1,5 dla obiektów złożonych, w tere-
   nie miejskim i uziemionych (ana-
   logicznie jak w dotychczasowych
   „Zasadach...”).

Jeżeli zabezpieczany obiekt, dla którego 
projektowana jest ochrona katodowa od-
powiada więcej niż jednemu powyższemu 
przypadkowi utrudnień projektowych, to do 
obliczeń przyjmuje się tylko współczynnik 
o największej wartości.


