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Od redakcji
Jak co roku w ósmym 

numerze Ochrony przed Ko-
rozją dokonujemy przeglądu 
wszelkiego rodzaju wydarzeń 
związanych z technologią 
ochrony katodowej. Trudno 
jest uchwycić, studiując na-
wet bardzo wnikliwie litera-
turę fachową ten moment, 
w którym w jakiejś dziedzi-
nie następuje przełom czy 
epokowa zmiana. Spogląda-
jąc więc wstecz na ubiegły 
rok też w zasadzie nie wi-
dać dokonujących się przeobrażeń. Ochrona elektroche-
miczna w wykonaniu technicznym wydaje się tak prosta 
i oczywista, że z pewnym zażenowaniem specjaliści z tej dziedzi-
ny tłumaczą jej zasady inwestorom i użytkownikom podziem-
nych i podwodnych konstrukcji metalowych. Na rynku pojawia 
się coraz to większa liczba „fi rm specjalistycznych”, które zago-
spodarowują niemal wszystkie środki przeznaczone na ochronę 
katodową, głównie rurociągów i zbiorników podziemnych, nie 
zaprzątając sobie głowy nie tylko niuansami tej technologii, ale 
nawet zasadniczymi wymaganiami technicznymi.

Zresztą chyba ten trend utrzymuje się od szeregu lat w od-
niesieniu do wszystkich technologii przeciwkorozyjnych, któ-
re – nie wiedząc dlaczego – traktowane są jako drugorzędne, 
pomocnicze czy marginalne. Jedynie w odniesieniu do własnej 
kieszeni i swoich problemów ludzie w tej dziedzinie wykazują 
większą czujność i zrozumienie. Dziś już nikt nie chce mieć za-
rdzewiałego auta (chociaż jeździ), ani nikt nie wejdzie na zardze-
wiały statek (chociaż pływa) i nikt nie chce mieć zardzewiałego 
płotu (chociaż skutecznie oddziela go od sąsiada). A przecież 
chodzi tu tylko o estetykę, a nie funkcję otaczających nas przed-
miotów stalowych. Niestety w wielu innych przypadkach, gdy 
sprawy są daleko poważniejsze i dotyczą szeroko pojętego mar-
notrawstwa, bezpieczeństwa, a nawet i życia ludzi, podejście do 
zagadnień korozji i związanych z nią problemów jest zadziwia-
jąco lekceważące. Sprawa ta dotyczy w dużym stopniu techno-
logii ochrony katodowej, która stosowana jest do obiektów sta-
lowych, których zagrożone i zarazem chronione powierzchnie 
nie są widoczne gołym okiem, znajdują się w wodzie, pod zie-
mią, w betonie lub wewnątrz aparatury przemysłowej. Nawet 
najmniejsze uszkodzenie ścianki rurociągu czy zbiornika może 
mieć niewyobrażalne skutki, zależne od ich lokalizacji w infra-
strukturze przemysłowej lub miejskiej oraz ciśnienia i rodzaju 
transportowanego bądź magazynowanego czynnika. Znane są 
przypadki katastrof ekologicznych, pożarów i wybuchów, także 
z utratą życia ludzi. To po zaistnieniu takich właśnie tragicz-
nych sytuacji tworzone są normy, wymagania i przepisy, które 
niestety – nie są przestrzegane.

Tak więc z jednej strony przygodni wykonawcy, a z drugiej 
nierozumiejący powagi problemu inwestorzy (przecież rzadko 
kiedy posiadający wykształcenie techniczne), razem stwarzają 
atmosferę obniżającą rangę zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 
w całym procesie budowlanym. Niestety tak jest od wielu lat 

pomimo narastającej świadomości i zainteresowania opinii pu-
blicznej. Tę anormalną sytuację pogłębiają stosowane obecnie 
zasady wolnego rynku, które w wielu przypadkach promują 
oferty cenowo nieodpowiadające ani nakładowi pracy, ani rze-
telności wykonawstwa, a często i cenom wyspecyfi kowanych 
materiałów. Jeśli coś ma być dobre, to nie może być zrobione 
szybko i tanio, a jeśli ma być wykonane szybko, to musi być 
i drogie, jeśli ma być jednocześnie dobre. Te proste zasady są 
znane od zarania dziejów ludzkości i zupełnie zbędne było ich 
sprawdzanie na budowie autostrady A2. 

W tym wyżej opisanym klimacie, wyraźnie dostrzeganym 
w obszarze technologii ochrony katodowej, można próbować 
poszukiwać rozwiązań systemowych, które postawią tamę tej 
powszechnie już akceptowanej „bylejakości”. Wydaje się dzisiaj, 
że receptą może okazać się skokowe podniesienie wymagań 
w stosunku do kompetencji personelu we wszystkich stadiach 
stosowania tej metody w technice, począwszy od badań, projek-
towania, wykonawstwa podzespołów, budowy i uruchamiania 
instalacji, a na jej eksploatacji i serwisowaniu skończywszy. Nie 
bez przyczyny pierwszą normą europejską w dziedzinie zabez-
pieczeń przeciwkorozyjnych jest opracowana w 2006 r. PN-EN 
15257 „Ochrona katodowa – poziomy kompetencji i certyfi kacja 
personelu ochrony katodowej”, która przypisuje oczekiwany po-
ziom wiedzy i doświadczenia personelu do zadań technicznych 
wymaganych w tej technologii. Dokument certyfi kacyjny wy-
dawany jest przez niezależną stronę na podstawie jasno okre-
ślonych zasad: odpowiednie wykształcenie, potwierdzony staż 
pracy i obowiązkowo zaliczone przeszkolenie oraz pomyślnie 
zdany egzamin certyfi kacyjny teoretyczny i praktyczny. W śro-
dowisku inżynierskim zajmującym się ochroną katodową spra-
wa znana jest co najmniej od 5 lat – była przedmiotem licznych 
dyskusji na spotkaniach Polskiego Komitetu Elektrochemicznej 
Ochrony przed Korozja SEP, wielu referatów na konferencjach 
i obszernych publikacji w specjalistycznych oraz popularnych 
czasopismach. Odbyło się szereg szkoleń wg zasad określonych 
w omawianej normie. Także w niniejszym numerze tej tematyce 
poświęcono sporo miejsca. Niestety proces wdrożenia procesu 
certyfi kacji, który co prawda w ostatnim roku bardzo przyspie-
szył, daleki jest jeszcze od zakończenia.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Zarządem Głównym 
SEP a Urzędem Dozoru Technicznego proces certyfi kacji per-
sonelu ochrony katodowej ma być prowadzony pod nadzorem 
Jednostki Certyfi kującej Osoby UDT-CERT, organu posiadają-
cego już odpowiednie doświadczenie i uprawnienia Polskiego 
Centrum Akredytacji. Jesienią ubiegłego roku odbyło się spo-
tkanie głównych użytkowników i operatorów podziemnych ru-
rociągów w UDT-CERT, które niestety nie zaowocowało ocze-
kiwanym wzrostem zainteresowania certyfi kacją personelu 
ochrony katodowej. Także po spotkaniu Dyrektora UDT-CERT 
i Sekretarza Generalnego ZG SEP podczas konferencji Polskiego 
Stowarzyszenia Korozyjnego nie nastąpiło przyspieszenie tego 
procesu. Jakie są tego przyczyny? Dlaczego tak silnie utrzymuje 
się w tym zakresie status quo? Dlaczego „użytkownicy” ochro-
ny katodowej nie kwapią się do wzięcia na swoje barki ciężaru 
wprowadzenia w tym zakresie oczekiwanej normalności? Jak 
nie wiadomo o co chodzi – chodzi o pieniądze. 

Technologia ochrony katodowej w okresie jej rozwoju 
w Polsce (po II wojnie światowej) ściśle związana była z resor-
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tem telekomunikacji i kolejnictwem – elektryfi kacja kolei powo-
dowała korozję kabli wskutek działania prądów błądzących, 
w następstwie czego zagrożona była łączność telefoniczna, 
„oczko w głowie” ówczesnych władz. Wszystkie normy z zakre-
su ochrony katodowej, także te dotyczące gazociągów, sygno-
wane były przez resort łączności, który na badania i wdrożenia 
technologii przeznaczał odpowiednie środki fi nansowe. Od mo-
mentu zastąpienia osłon ołowianych tworzywami sztucznymi, 
a w końcu po wprowadzeniu światłowodów, ochrona katodo-
wa kabli stała się zbędna i – jak się okazuje – straciła swojego 
hojnego państwowego promotora. Niestety nie został on zastą-
piony ani przez gazownictwo, ani przez przemysł naftowy, ani 
przez energetykę, gdzie systemy ochrony katodowej stosowane 
są w sposób standardowy, wymagany polskimi przepisami. 
Nikt w zauważalnym stopniu nie sponsoruje badań naukowych 
i rozwoju technologii. Brak na to pieniędzy – łatwiej powielać w 
kółko stare projekty lub importować cudze rozwiązania. Dzisiaj 
ochrona katodowa w Polsce jest „sierotą”, na szczęście – chcia-
ną (a może raczej wymaganą, jak to jest np. w gazownictwie, co 
tę „chęć” jakby uzasadnia). Brak silnych centrów, programowo 
zainteresowanych wykorzystaniem zalet ochrony katodowej 
we własnej działalności gospodarczej, skutkuje oczywistym 
brakiem potrzeby certyfi kacji personelu, która – jak wszystkie 
tego rodzaju działania – jest kosztowna.

Oprócz braku środków na rozwój ochrony katodowej poja-
wia się drugi wątek – brak chęci dzielenia się pieniędzmi przez 
uprzywilejowane środowiska w procesie budowlanym. Od mo-
mentu nowelizacji Prawa budowlanego w roku 1994 i zmia-
ny zasad nadzoru nad projektami oraz wykonawstwem prac 
budowlanych, ochrona katodowa (podobnie zresztą jak i inne 
technologie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych) zepchnięta zo-
stała do roli podrzędnej, o losach której – zgodnie z literą prawa 
– decydują uprawnieni specjaliści budowlani, którzy nierzadko 
nie mają z tą dziedziną żadnego kontaktu zawodowego, ani na-
wet podstawowej wiedzy. Od wielu już lat projekty ochrony ka-
todowej podziemnych obiektów liniowych wykonywane są jako 
odrębne tomy projektów technicznych i de facto stanowią wy-
dzieloną branżę, nawet jeśli zaliczona jest ona do elektrycznej. 
Jak to możliwe, że w miejscu „projektował” i „sprawdził” musi 
się na tym projekcie podpisać „uprawniony budowlaniec”, a nie 
doświadczony specjalista z zakresu ochrony katodowej? A na-
wet, jeśli jest to elektryk, to czy na pewno wie, że różnica poten-
cjałów 0,5 V prądu stałego może być przyczyną groźnej w skut-
kach awarii korozyjnej, a 1 A w ciągu 1 roku roztwarza około 
10 kg żelaza? Czy w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, 
która stoi na straży Prawa budowlanego wiedzą, że zgodnie 
z omawianą normą europejską od projektanta ochrony kato-
dowej wymaga się najwyższych kompetencji – III stopnia? Jak 
pogodzić certyfi kacje personelu ochrony katodowej z uprawnie-
niami budowlanymi? Dopóki to nie nastąpi, przygotowywany 
przez UDT-CERT wraz z ZG SEP proces certyfi kacji nie osią-
gnie celu. Po co łożyć środki i wymagać certyfi kacji od specja-
listów ochrony katodowej skoro nie będzie ona miała żadnego 
wpływu na formalne uprawnienia pracownika? Tu też w pod-
tekście odczuwalny jest jakby lekceważący nieco stosunek do 
problemów technicznych ochrony katodowej, która wydaje się 

w oczach „budowlańców” prosta i łatwa do stosowania, nie wy-
maga szczególnej wiedzy i umiejętności. Czy rzeczywiście tak 
jest naprawdę?

Z pozoru tak, jeśli brakuje wyobraźni, by uświadomić so-
bie możliwe negatywne skutki popełnionych błędów w budowie 
systemu ochrony katodowej. A niestety, jak często bywa w na-
uce i technice, nie wszystkie problemy są defi nitywnie rozwią-
zane do końca. Niech pierwszym przykładem będzie tu nieprze-
rwanie tocząca się od 5 lat w komitecie technicznym NACE TG 
360 dyskusja nad nowelizacją podstawowej normy ochrony 
katodowej w Stanach Zjednoczonych (SP0169-2007), która 
w wyniku tej dyskusji została w sposób zdecydowany zmienio-
na. Powodem jest próba ujednolicenia poglądów na tak zasad-
niczą kwestię jak kryteria ochrony katodowej (tj. zespół głów-
nych parametrów decydujących o powodzeniu w zastosowaniu 
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego chronionych obiektów) w 
normach amerykańskich NACE, międzynarodowych ISO i nor-
mach europejskich EN. Oznacza to, że do tej pory – zdając się 
na specjalistów – z powodzeniem stosowano ochronę katodową 
konstrukcjach podziemnych w różnych krajach, wykorzystując 
niedokładnie takie same kryteria ochrony. Z dużym zadowole-
niem należy odnotować w coraz to większym stopniu zauwa-
żalne możliwości stosowania kinetycznych kryteriów ochrony 
katodowej. W normach pojawiają się wartości akceptowanej 
podczas ochrony katodowej szybkości korozji zabezpieczanych 
obiektów (5 μm/rok w Australii, 10 μm/rok w Europie i 25 μm/
rok w USA) – komitet ISO skłania się do przyjęcia norm euro-
pejskich. Drugim przykładem niech będzie niedawno zauważo-
ny (bo zaledwie ok. 20 lat temu) problem szkodliwego oddzia-
ływania indukowanych prądów przemiennych z linii elektro-
energetycznych wysokiego napięcia na chronione katodowo 
konstrukcje, głównie gazociągi. Konieczne było opracowanie 
nowych metod diagnostyki tego zjawiska oraz sposobów prze-
ciwdziałania uszkodzeniom korozyjnych, które występowały 
pomimo skutecznie funkcjonujących systemów ochrony katodo-
wej. Zarówno ten, jak i inne przypadki anomalii występujących 
w rozpływie prądu ochrony katodowej w ziemi i zabezpiecza-
nych obiektach stale są przedmiotem licznych badań na całym 
świecie i stanowią źródło doświadczeń dla specjalistów zajmu-
jących się w technice systemami ochrony katodowej. To dlate-
go konieczna jest specjalizacja zawodowa personelu ochrony 
katodowej i możliwie szybkie wdrożenie procesu certyfi kacji 
wg normy PN-EN 15257. Jest to jedyna gwarancja na dobrze 
ulokowane środki w bezawaryjną eksploatację podziemnych 
konstrukcji metalowych.

W pierwszej dekadzie ubiegłego miesiąca minęła dokładnie 
10. już rocznica śmierci Prof. dr hab. inż. Romualda Juchniewi-
cza, twórcy „polskiej szkoły ochrony katodowej”. Na Politechni-
ce Gdańskiej, na inaugurację roku akademickiego 2010/2011, 
przygotowana została wystawa obrazująca życie i dorobek 
Profesora. Wszystkim Jego uczniom znane są poglądy Profeso-
ra na wyżej poruszone kwestie: tylko szeroka wiedza i boga-
te doświadczenie oraz najwyższa staranność mogą zapewnić 
oczekiwany sukces w stosowaniu ochrony elektrochemicznej. 
Oby do takiego efektu przyczyniła się także certyfi kacja perso-
nelu ochrony katodowej.

Wojciech Sokólski
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