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Podobnie jak co roku, każdej wiosny międzynarodowe orga
na zajmujące się problematyką normalizacyjną w obszarze tech
nologii ochrony katodowej, tj. zarówno międzynarodowy ko mi
tet ISO/TC 156/WG 10 Corrosion of metals and alloys/Cathodic 
protection of buried and immersed metallic structures, jak 
rów nież europejski komitet CEN/TC 219 Cathodic protection, 
do ko nały przeglądu wykonanych prac normalizacyjnych i pod
jęły kolejne wspólne decyzje, których celem jest uzgodnienie 
stanowisk oraz uporządkowanie wymagań norma lizacyjnych 
w tej dziedzinie techniki. 

Działalności ISO oraz CEN w dużym stopniu pokrywają się. Różni je 
głównie obszar „oddziaływania” wyników ich prac: ISO – ogólnoświatowy, 
a CEN – ogólnoeuropejski. Te dwie organizacje podpisały porozu mienie 
o współpracy, tzw. „porozumienie wiedeńskie”. Zgodnie z nim, ponad 
30% norm przyjmowanych przez CEN, to normy wydane wcześniej przez 
organizację ISO. Pokrywanie się obszarów prac najbardziej widać w mo
mencie, gdy CEN przyjmuje normy wydane przez ISO (normy ISO) i pub
likuje je jako standardy europejskie (EN).

Zakres działania obu organizacji dotyczy normalizacji w dziedzinie 
zewnętrznej i wewnętrznej ochrony katodowej zakopanych lub zanu
rzonych konstrukcji metalowych (np. rurociągów do transportu ropy 
naftowej, gazu, wody i innych produktów; obiektów poszukiwawczowy
dobywczych ropy i gazu; statków; zbiorników paliwowych; nabrzeży por
towych; budynków żelbetowych, mostów, tuneli, budowli, fun damentów, 
rurociągów itp.), a także wpływ powłok i/lub prądów błą dzących (stałych 
i przemiennych) na działanie systemów ochrony kato dowej.

Prace obu Komitetów kierowane są do branży budowlanej i  zwią 
za nych z nimi procesów produkcyjnych i usług oraz sektorów obsłu
giwanych przez te branże. Mają one bezpośredni wpływ na bez pie
czeń stwo i funkcjonalność gospodarczą metalowych lub żelbe to wych 
obiektów i konstrukcji, które są narażone na ryzyko korozji. Wpły wają 
zatem zarówno na wewnętrzne bezpieczeństwo środowiska, jak i rozwój 
gospodarczy krajów korzystających ze standardów CEN. 

Podczas posiedzenia plenarnego CEN/TC219, które odbyło się w AF
NOR we Francji 4 kwietnia 2017 r. podjęto następujące postanowienia:

•	 zakładając	pomyślny	wynik	głosowania	postanowiono	przyjąć	normy	
ISO 155891 „Petroleum, petrochemical and natural gas industries  
Cathodic protection of pipeline systems  Part 1: Onland pipelines” 
i  ISO 18086 „Corrosion of metals and alloys  Determination of AC 
corrosion  Protection criteria” jako Normy Europejskie i przekazać 
bezpośrednio do publikacji,

•	 wymagania	 techniczne	EN	TS	14038-2	„Procesy	 realkalizacji	 elektro-
chemicznej	i	usuwania	chlorków	z	żelbetu	–	Część	2:	Ekstrakcja	chlor-
ków” postanowiono przekształcić w pełną normę EN,

•	 wyrażono	zgodę	na	kolejną	rewizję	normy	EN	12495	„Cathodic	pro
tection for fixed steel offshore structures”,

•	 wycofać	normę	EN	15257:	2006	i	zamienić	ją	na	normę	EN	ISO	15257:	
2017,

•	 wycofać	normę	EN	15280:	2006	i	przyjąć	zaaprobowaną	normę	EN	ISO	
18086,

•	 Komitet	 CEN/TC	 12	 (Materials,	 equipment	 and	 offshore	 structures	
for petroleum, petrochemical and natural gas industries) podej  mie 
współpracę	z	ISO/TC	67/SC	2/WG	11	 (Pipeline	 transportation	 sys-
tems, Pipeline cathodic protection) w celu uzgodnienia projektu 
nor	my	ISO/AWI	21857-1		“Petroleum,	petrochemical	and	natural	gas	
indus tries. Stray current of pipeline systems  Part 1: DC stray current”,

•	 usunąć	 zauważone	 błędy	 i	 dokonać	 modyfikacji	 normy	 EN	 15112	
“External	cathodic	protection	of	well	casings”	z	roku	2006.

W Komitecie CEN/TC 219 podjęto następujące prace:

•	 przygotowano	 do	 głosowania	 i	 zatwierdzenia	 projektu	 normy	 PWI	
219051	“Internal	 and	 external	 cathodic	 protection	 of	 offshore	 sub-
merged	structures	and	associated	equipment	of	wind	turbines”,

•	 w	 końcowej	 fazie	 znajduje	 się	 opracowany	 projekt	 WI	 219054	
“Cathodic	protection	of	internal	surfaces	of	metallic	tanks,	structures,	
equipment,	and	piping	containing	seawater”,	

•	 przygotowywane	 są	 do	 nowelizacji	 normy	 EN	 12495	 “Cathodic	
protection	 for	 fixed	 steel	 offshore	 structures”	 i	 EN	 13173	“Cathodic	
protection for steel offshore floating structures”,

•	 zadecydowano	 o	 usunięciu	 normy	 EN	 12474:2001	 i	 zastąpieniu	 jej	
przez	normę	EN	ISO	15589-2,

•	 przygotowano	głosowanie	wstępnego	projektu	normy	ISO/NP	22426	
“Coupon	d.c.	 current	density	controlled	 impressed	current	cathodic	
protection system for pipelines”,

•	 opublikowano	normę	ISO	12696:2012	“Cathodic	protection	of	steel	in	
concrete”,

•	 przedłożono	 do	 akceptacji	 dwie	 nowe	 normy	 dotyczące	 badania	
właściwości użytkowych nowoczesnych anod Ti/MMO: ISO/DIS 
19097-1	“Accelerated	 life	 test	method	of	mixed	metal	oxide	anodes	
for cathodic protection  Part 1: Application in concrete” i  ISO/DIS 
19097-2	“Accelerated	life	test	method	of	mixed	metal	oxide	anodes	for	
cathodic	protection	--	Part	2:	Application	in	soils	and	natural	waters”,

•	 ostatecznie	 rozstrzygnięto	 w	 głosowaniu	 z	 przewagą	 93%	 głosów	
wdrożenie nowej normy dot. certyfikacji personelu ochrony kato
dowej	 z	 pięcioma	 poziomami	 kompetencji:	 ISO	 15257	 „Cathodic	
protection — Competence levels of cathodic protection persons — 
Basis for a certification scheme”,

•	 z	przewagą	65%	przyjęto	nową	wersję	propozycji	normy	prEN	12954	
“General	 principles	 of	 cathodic	 protection	 of	 buried	 or	 immersed	
onshore metallic structures”.
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