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Od redakcji

Nie wiadomo kiedy upły-
nął rok od prac nad poprzed-
nim 8. numerem „Ochrony 
przed Korozją” tradycyj-
nie od szeregu lat w całości 
poświęcanym technologii
ochrony katodowej. Od 
ubiegłego lata do dnia dzi-
siejszego w środowisku sku-
pionym wokół problematyki 
ochrony przeciwkorozyjnej 
metalowych konstrukcji 
podziemnych wydarzyło się 
i dużo i mało – dużo, bo 
w tym czasie odbyły się znaczące dla tej branży konferen-
cje naukowo-techniczne, ale i mało, ponieważ prawie żaden 
z nurtujących problemów technicznych i organizacyjnych 
naszego środowiska w tym czasie nie został rozwiązany.

We wrześniu 2012 r., tradycyjnie w Juracie, odbyła się 
kolejna XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Pomiary ko-
rozyjne w ochronie elektrochemicznej” organizowana przez 
Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją 
SEP. Sprawozdanie z tego spotkania oraz treść referatów 
znajdują się na stronie internetowej Komitetu oraz zamiesz-
czone zostały na łamach „Ochrony przed Korozją”. Oprócz 
ciekawych referatów, zarówno gości zagranicznych, jak 
również krajowych specjalistów, impreza ta zostanie za-
pewne zapamiętana z kilku powodów. Po raz pierwszy zor-
ganizowana została retro-wystawa, na której zgromadzono 
eksponaty – aparaturę i sprzęt pomiarowy – używany po-
cząwszy od lat sześćdziesiątych w badaniach ochrony kato-
dowej i prądów błądzących w Polsce. Niektóre z nich z du-
żym pietyzmem przechowywane są przez młodsze pokolenie 
specjalistów ochrony katodowej. Po raz pierwszy pojawiła 
się na konferencji tematyka oddziaływania na stalowe ruro-
ciągi podziemne prądów tellurycznych – nie tylko w jednym 
z referatów, ale także była celem wycieczki technicznej do 
obserwatorium w Helu prowadzonym przez Zakład Magne-
tyzmu Instytutu Geofi zyki Polskiej Akademii Nauk. Kontakt 
ten zaowocował także ciekawym referatem przedstawiciel-
ki PAN dot. tych prądów i metod ich badania wygłoszonym 
na kolejnym seminarium PKEOpK SEP w grudniu 2012 r. 
w Warszawie. W natłoku spraw bieżących i w atmosferze 
permanentnego oszczędzania władze SEP nie zauważyły 
w roku 2012 jubileuszu 40-lecia istnienia Polskiego Komi-
tetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją. Z tej okazji 
listy okolicznościowe uczestnicy konferencji skierowali do 
najstarszych członków Komitetu.

Kolejnym ważnym wydarzeniem była organizacja, jako 
posiedzenia PKEOpK,  sekcji „Ochrona elektrochemiczna” 
podczas VII Dorocznej Konferencji Naukowo-Technicz-
nej „Współczesne technologie przeciwkorozyjne” Polskiego 

Stowarzyszenia Korozyjnego, która miała miejsce w maju 
2013 r. w Ostródzie. To już kolejny raz PKEOpK w latach 
nieparzystych wykorzystuje gościnność Polskiego Stowa-
rzyszenia Korozyjnego – spotkania te służą także większej 
integracji grupy specjalistów ochrony katodowej ze specja-
listami innych technologii przeciwkorozyjnych. Treść refe-
ratów zamieszczona została na stronie internetowej Komi-
tetu. W ramach dyskusji poruszono między innymi kwestię 
niskiej jakości i niewielkiej przydatności niektórych prac 
drukowanych na łamach „Ochrony przed Korozją” z zakre-
su technologii ochrony katodowej – jak okazało się w toku 
wymiany poglądów stanowiących odzwierciedlenie refe-
ratów wygłaszanych na niespecjalistycznych w tej dziedzi-
nie konferencjach. Po przeanalizowaniu problemu pojawił 
się następujący wniosek: referaty powinny być wygłasza-
ne i dyskutowane możliwie w gronie specjalistów z danej 
dziedziny, a następnie drukowane w „Ochronie przed Koro-
zją”, jeśli wnoszą elementy nowości naukowej lub technicz-
nej. Dotyczy to także prac przeglądowych prezentowanych 
w szerszych gremiach. Decyzję w tej kwestii powinien podej-
mować Komitet Naukowy konferencji, a prace powinny być 
recenzowane w normalnym trybie. Referaty nieposiadające 
takich walorów mogą być oczywiście drukowane w mate-
riałach konferencyjnych, jeśli wyrazi na to zgodę Komitet 
Naukowy konferencji. Trudno ocenić, czy takie rozwiązanie 
będzie satysfakcjonujące dla wszystkich uczestników konfe-
rencji, a na pewno proces wydawniczy będzie dłuższy.

Problemy w branży elektrochemicznej ochrony przed 
korozją sygnalizowane są na łamach „Ochrony przed Koro-
zją” od dawna. Narosły one w sposób znaczący, od czasu, 
gdy projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją sys-
temów ochrony katodowej może zajmować się praktycznie 
każdy, kto chce. Poza rurociągami ciśnieniowymi i niektó-
rymi zbiornikami podziemnymi nie ma w Polsce – zgodnie 
z Prawem budowlanym – obowiązku stosowania ochrony 
katodowej w odniesieniu do konstrukcji metalowych pod-
ziemnych i podwodnych. Poza tymi wyjątkami, pomimo 
ostrych wymagań związanych z ochroną zdrowia i życia 
ludzi oraz zachowaniem naturalnego środowiska, cienka 
stalowa ścianka pojemnika (rury, zbiornika) zawierające-
go niebezpieczne media (gaz, ropa naftowa, paliwa, ścieki), 
kontaktująca się bezpośrednio z ziemią, nie musi być zabez-
pieczona przed perforacją za pomocą najdoskonalszej i ade-
kwatnej do występującego zagrożenia techniki przeciwkoro-
zyjnej – ochrony katodowej. Bez żadnej wątpliwości wynika 
to z niewiedzy inwestorów i projektantów. Niestety analo-
gicznie jest w odniesieniu do innych typowych zastosowań 
ochrony katodowej: konstrukcji morskich i kontaktujących 
się z wodą morską, wnętrza aparatury stalowej i urządzeń 
przemysłowych (np. wymienników ciepła) oraz stali zbroje-
niowej w konstrukcjach żelbetowych. Technologią ochrony 
katodowej w Polsce w sposób systemowy, zorganizowany 
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i instytucjonalny nikt się nie zajmuje. A przecież zasady tej 
technologii znane są od ok. 200 lat, co przypomina na ła-
mach tego numeru jeden z największych światowych specja-
listów ochrony katodowej Bob Gummow.

Jedynie w gazownictwie można uznać, że ochrona kato-
dowa jest traktowana jako jeden z ważniejszych elementów 
zapewniających bezpieczeństwo eksploatacji rurociągów, 
chociaż nie na terenie całego kraju i – zdaniem osób bez-
pośrednio zaangażowanych w eksploatacje tych systemów 
– nie w takim stopniu, jaki powinien być. Przy dobrze eks-
ploatowanych instalacjach ochrony katodowej od lat w wie-
lu rejonach Polski nie obserwuje się już awarii korozyjnych 
gazociągów spowodowanych przez korozję od strony ziemi. 
Pod patronatem Izby Gospodarczej Gazownictwa wdrożo-
no własne standardy techniczne ochrony katodowej gazo-
ciągów. Niestety nawet w tym środowisku panuje stagna-
cja i niezwykle wolne wdzieranie się postępu technicznego 
– powszechne jest rutynowe projektowanie, często na bazie 
wiedzy sprzed kilkunastu lat, stosowanie standardowych 
technologii przy wykonawstwie prac, wykorzystanie prze-
starzałej techniki pomiarowej i wyposażenia technicznego 
do badań.

Ochroną katodową nikt nie zajmuje się nie tylko w pol-
skiej gospodarce, ale także brak jest zainteresowania wyma-
ganiami formułowanymi przez Unię Europejską. Zawarte 
są one w normach i wytycznych technicznych dotyczących 
wszystkich możliwych zastosowań ochrony katodowej. 
W początkowym okresie, po roku 2000, społecznie i w szer-
szym gronie z udziałem PKEOpK SEP, udało się wszystkie 
normy przetłumaczyć na język polski i udostępnić środowi-
sku technicznemu. Obecnie, po zmianach organizacyjnych 
w PKN, obowiązki opieki nad zagadnieniami normalizacyj-
nymi ochrony katodowej pełni społecznie mała prywatna 
fi rma – SPZP CORRPOL w Gdańsku. Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że taki stan rzeczy będzie musiał w najbliż-
szym czasie ulec zmianie – konieczne jest dofi nansowanie 
nie tylko prac nad istniejącymi dokumentami europejskimi, 
ale także aktywnego udziału w ich tworzeniu również przez 
stronę polską. 

W ostatnim okresie bulwersuje i największy problem 
stwarza wdrożenie w Polsce normy EN 15257:2006 doty-
czącej kompetencji i certyfi kacji personelu ochrony kato-
dowej. Została przetłumaczona na język polski i ofi cjalnie 
uznana jako Polska Norma w roku 2008. Norma nałożyła 
na kraje członkowskie UE obowiązek podniesienia poziomu 
wykształcenia, doświadczenia i kompetencji zawodowych 
osób zajmujących się ochroną katodową. Celem wprowa-
dzenia tej normy była potrzeba ujednolicenia kompetencji 
i przypisania ich do wykonywania określonych czynności 
zawodowych związanych z badaniami, projektowaniem, 
wykonawstwem, uruchomieniem i eksploatacją systemów 
ochrony katodowej. Norm technicznych narzucających 
kompetencje do wykonywania określonych czynności jest 
bardzo mało, co oznacza, że ochronę katodową uznano za 
technikę bardzo specjalistyczną i niebezpieczną w stosowa-

niu przez personel niekompetentny. Zatem do wdrożenia tej 
normy powinno się podejść w sposób jak najbardziej poważ-
ny i rygorystyczny. Przeprowadzono z udziałem PKEOpK 
dwie udane próby 40-godzinnych kursów opracowanych 
wg wymagań normy. Opracowano ćwiczenia terenowe na 
istniejących obiektach gazowniczych. Po wielu dyskusjach 
w środowisku technicznym Polskiego Komitetu Elektroche-
micznej Ochrony przed Korozją SEP uznano, że najbardziej 
rokującym  partnerem umożliwiającym fachowe i szybkie 
wdrożenie normy jest jednostka certyfi kująca UDT CERT. 
Uznano także, że certyfi kacja może być obecnie dogodnym 
środkiem do uporządkowania rynku ochrony katodowej w 
Polsce – wyłonienia wyróżniających się i doświadczonych 
specjalistów, producentów podzespołów i rzetelnych wyko-
nawców.

Z wielką przykrością zmuszony jestem w tym miej-
scu napisać, że sytuacja wdrożenia certyfi kacji personelu 
ochrony katodowej całkowicie wymknęła się spod kontroli. 
Trwające od 2008 r. prace nad wdrożeniem normy w UDT 
CERT nie zostały do dnia dzisiejszego zakończone. Powoła-
no w końcu w marcu 2013 r. Komitet Programowy Nr 9 do 
Spraw Certyfi kacji Personelu Ochrony Katodowej w UDT 
CERT, jednak nie podjęto dalszych działań – zmienił się Pre-
zes UDT-u, a teraz są wakacje.

Niestety ta luka i brak stanowczości w działaniu UDT 
CERT, pomimo usilnych nacisków ze strony PKEOpK SEP, 
doprowadziły do sytuacji absurdalnej i niezwykle szkodli-
wej dla polskiego środowiska zajmującego się technologią 
ochrony katodowej. Otóż zarówno fi rmy, jak i osoby pry-
watne, natychmiast skorzystały z oferty przeprowadze-
nia omawianej certyfi kacji w Republice Czeskiej, w fi rmie 
ATEKO z Ostrawy, która uzyskała na swoim terenie prawo 
do certyfi kacji personelu od lokalnej jednostki akredytują-
cej. I nie byłoby nic w tym złego, gdyby zarówno kurs, jak 
i egzaminy odbywały się tam zgodnie z ustalonymi wyma-
ganiami normy EN 15257 oraz zgodnie z wypracowaną w 
Polsce technologią ochrony katodowej i wdrażanym obec-
nie programem procesu certyfi kacji w Polsce wg tej samej 
normy europejskiej. Niestety okazało się, że prowadzone 
szkolenia są powierzchowne i przesadnie skrócone, a część 
doświadczalna (trening w terenie) szczątkowa. Grono, któ-
re skorzystało z takiej okazji wzrosło obecnie do ponad 60 
osób, w tym część delegowanych przez poważne ośrodki 
z gazownictwa i polskich fi rm wykonawczych systemów 
ochrony katodowej. 

Jak dalece zaistniała sytuacja jest obecnie kuriozalna 
i dla wszystkich szkodliwa, niech świadczy rozmowa niżej 
podpisanego z przedstawicielem przemysłu, który zwrócił 
się z prośbą o zorganizowanie dla 10-osobowej grupy pra-
cowników kursu szkoleniowego z programem wg EN 15257 
i dodał taki komentarz: „bo my już certyfi katy to mamy, 
chcemy się dowiedzieć, tak naprawdę, o co w tej ochronie 
katodowej chodzi”.

Wojciech Sokólski, lipiec 2013


