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Od redakcji
Elektrochemiczna ochro-

na przed korozją ma szereg 
zastosowań technicznych, 
jednak największym zakre-
sem obejmuje tradycyjnie 
obszar gospodarki morskiej 
oraz zabezpieczenie przed 
korozją stalowych konstruk-
cji podziemnych, przede 
wszystkim rurociągów 
i zbiorników. Inne zastoso-
wania technologii ochrony 
katodowej w przemyśle i bu-
downictwie są w naszym 
kraju w zasadzie drugorzędne (zabezpieczenie wnętrza apa-
ratury, np. podgrzewaczy i wymienników ciepła) lub prak-
tycznie nie są znane (np. do ochrony zbrojenia konstrukcji 
żelbetowych). Jeśli uwzględnić istotny zanik polskiej gospo-
darki morskiej, to również ochrona katodowa konstrukcji 
stalowych w wodzie morskiej (np. nabrzeży, pirsów) nie 
rozwija się i trzeba ten obszar także kwalifi kować do zasto-
sowań incydentalnych. Rozwój w dziedzinie ochrony kato-
dowej statków, która od dawna uznawana jest za technolo-
gię opanowaną technicznie, również ogarnęła stagnacja.

Na tym tle istotną przewagę, mierzoną liczbą wykona-
nych instalacji zabezpieczających, liczbą osób zajmujących 
się tą technologią oraz liczbą rozwiązywanych problemów 
technicznych, bez wątpienia uzyskała ochrona katodowa 
konstrukcji podziemnych, co spowodowane jest następują-
cymi czynnikami:

r – ozwojem transportu i magazynowania czynników ener-
getycznych, co pociągnęło za sobą inwestycje w budowę 
nowych rurociągów i zbiorników, głównie gazu i produk-
tów naftowych,
przepisami krajowymi, które nakładają obowiązek stoso- –
wania ochrony katodowej do niektórych z tych obiektów 
(rurociągi gazowe i naftowe, nowobudowane zbiorniki), 
co podyktowane jest względami bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska naturalnego,
wzrostem liczby pracowników, których zadaniem jest  –
opanowanie technologii ochrony katodowej i za jej pomo-
cą zapewnienie oczekiwanego zabezpieczenia przeciwko-
rozyjnego konstrukcji podziemnych,
wzrostem liczby nierozpoznanych problemów technicz- –
nych, które wynikają z różnorodności zjawisk oraz liczby i 
konfi guracji obiektów, czynników zewnętrznych oraz sta-
łego postępu technicznego.

Wynikająca z powyższego rozmaitość nakładających 
się czynników jest naturalna i występuje we wszystkich kra-
jach, ale niestety skutkuje brakiem jednoznaczności w nor-
mach, np. w odniesieniu do kryteriów ochrony czy kwalifi -
kacji zagrożeń korozyjnych, różną metodologią pomiarów 
terenowych i zasadami interpretacji wyników, konstrukcją 

podzespołów i całych instalacji ochrony katodowej. To dla-
tego normy NACE różnią się od norm CEN i trudno uzgodnić 
normy międzynarodowe ISO. Także inne jest np. podejście 
w różnych krajach do ochrony przed prądami błądzącymi 
czy zasad stosowania powłok izolacyjnych. Zrozumienie tej 
złożoności wymaga wiedzy i doświadczenia, niezbędnych 
przede wszystkim do krytycznej oceny skuteczności działań, 
których celem jest efektywne zabezpieczenie chronionej kon-
strukcji przed korozją i przedłużenie jej bezawaryjnej eks-
ploatacji do oczekiwanego okresu żywotności. Z przytoczo-
nych wyżej powodów ocena kompetencji personelu ochrony 
katodowej przeprowadzona wg tych samych wytycznych, 
np. podanych w normie EN 15257, dokonana przez różne ze-
społy kwalifi kujące (np. w różnych krajach UE) nie będzie, 
bo nie może być, jednakowa.

Potwierdzeniem powyższego wywodu jest zamieszczony 
w tym numerze tekst poświęcony najprostszej wydawałoby 
się czynności jaką jest pomiar potencjału zabezpieczanej 
konstrukcji podziemnej (rurociągu), którą wykonuje prze-
cież każdy technik ochrony katodowej. Pojmowanie przed-
stawionych w nim podstawowych zasad nie jest niestety 
powszechne i to zarówno wśród polskiego personelu zaj-
mującego się ochroną katodową rurociągów, jak i zapewne 
amerykańskiego. Znamienne jest i to, że jest także zależne od 
kierunku wykształcenia, ponieważ te same wydawałoby się 
problemy inaczej „widzi” elektryk, inaczej chemik, a jeszcze 
inaczej mechanik. Ochrona katodowa jest co prawda dzie-
dziną interdyscyplinarną, ale jednak o istocie zabezpiecze-
nia przeciwkorozyjnego decydują procesy elektrochemiczne 
i prawa rozpływu prądu w środowisku elektrolitycznym. 

Wspomniana wyżej norma, określająca kompetencje 
personelu ochrony katodowej, ma szanse wkroczyć jeszcze 
w bieżącym roku na szybką ścieżkę wdrożenia w UDT CERT 
w Warszawie. Czynnikami, które się do tego przyczyniły jest 
znaczna aktywność w tym zakresie jednostek certyfi kujących 
ze Słowacji i Republiki Czeskiej, które oferują prowadzenie 
procesu certyfi kacji dla polskich specjalistów oraz wyrażo-
na deklaracja zainteresowania certyfi kacją w UDT CERT ze 
strony polskiego gazownictwa. Należy wyraźnie podkreślić, 
że w polskim gazownictwie standardy techniczne dotyczą-
ce ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów, w tym ochrony 
katodowej,  zostały opracowane i wprowadzone do stoso-
wania przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa i oczekiwane 
jest włączenie znajomości tych dokumentów do zakresu wy-
maganych kompetencji, które objęte byłyby certyfi katem wg 
normy PN-EN 15257. 

Widoczne opóźnienie we wprowadzeniu w Polsce cer-
tyfi kacji personelu ochrony katodowej spowodowane jest 
brakiem zapotrzebowania inwestorów na takie osoby. Cer-
tyfi kacja nie jest wymagana ani wśród projektantów, ani 
wśród wykonawców systemów ochrony katodowej. Ponie-
waż normy nie są aktami obowiązującymi, wymóg certy-
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fi kacji personelu musiałby być narzucony przez inwestora 
lub usankcjonowany w sposób prawny innymi przepisami. 
Pomimo licznych starań zarówno Polskiego Komitetu Elek-
trochemicznego Ochrony przed Korozją SEP, jak również 
Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego, nie udało się do 
dnia dzisiejszego uzyskać w tym zakresie jakiejkolwiek ko-
rekty istniejącego prawa. Po wydaniu normy przez CEN, 
a następnie uznaniu jej przez PKN w roku 2008, doszło 
do konfl iktu z wymaganiami Prawa budowlanego przede 
wszystkim w zakresie uprawnień budowlanych dotyczących 
projektowania. Posiadanie uprawnień budowlanych przez 
projektanta i osobę weryfi kującą jest niezbędne do zatwier-
dzenia projektu, jednak zakres tych uprawnień, np. dotyczą-
cy sieci elektrycznych, do których można ewentualnie zali-
czyć instalacje ochrony katodowej niewiele ma wspólnego 
z istotą zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, co oznacza, że 
projekt może wykonać osoba nieposiadająca żadnej wiedzy 
i doświadczenia w przedmiocie projektu. Natomiast norma 
EN 15257 dla takiej sytuacji wymaga od personelu ochro-
ny katodowej najwyższych kompetencji 3. stopnia. Na ten 
istniejący rażący konfl ikt zwrócono uwagę Krajowej Radzie 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z nadzieją na jego 
rychłe rozwiązanie.

Istnieje w Polsce od dawna jeszcze jedna forma potwier-
dzenia kompetencji – specjalizacja zawodowa inżynierów 
(dyplom I i II stopnia), odnowiona po czasach zapomnienia 
przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 
w 2005 r. Przewiduje ona kierunek specjalizacji: „Ochrona 
elektrochemiczna przed korozją”. Rygory uzyskania takie-
go dyplomu są znanie większe niż certyfi kacja wg normy 
europejskiej. Niestety, również i ta forma potwierdzania 
kompetencji zawodowych, oprócz satysfakcji specjalisty, 
nie posiada żadnego odzwierciedlenia w przepisach, które 
nadawałyby mu jakiekolwiek uprawnienia związane z pro-
jektowaniem czy eksploatacją systemów zabezpieczeń prze-
ciwkorozyjnych. Jest to jeden z powodów, dla których ta 
forma jest w niemal całkowitym zaniku.

Nieco odmiennie wygląda sprawa uprawnień energe-
tycznych, które w zakresie eksploatacji i dozoru sieci wyda-
ją zgodnie z Prawem energetycznym stowarzyszenia SEP i 
SITPNiG. Systemy ochrony katodowej w kwestiach związa-
nych z ochroną przeciwkorozyjną nie podlegają tym przepi-
som. Jedynie instalacje w obwodach pobierających energię 
z sieci elektroenergetycznej powinny być obsługiwane przez 
osoby posiadające tego rodzaju uprawnienia. Wydawane 
świadectwa muszą mieć zapisy zgodne z aktem prawnym, 
stąd wpisy dotyczące ochrony katodowej (znajdujące się 
na niektórych świadectwach) są bezprawne. I dalej – wy-
magania posiadania tego rodzaju uprawnień przy pracach 
związanych z ochroną katodową, jeśli nie dotyczą zasilania 
w energię elektryczną, wydają się nadmierne.

Omawiana norma dotycząca kompetencji personelu 
niejako zwieńczyła zasadnicze prace CEN/TC219 w zakre-
sie normalizacji ochrony katodowej. Obecnie trwają prace 

nad normą dotyczącą szkodliwych oddziaływań indukowa-

nych prądów przemiennych na rurociągach oraz ochrony 

katodowej den zbiorników magazynowych z osią pionową. 

Upłynęło już pięć lat, po których normy europejskie podle-

gają przeglądowi i są uzupełniane. Obecnie takie prace trze-

ba podjąć w odniesieniu do całego pakietu norm związanych 

z ochroną katodową różnego rodzaju obiektów stalowych 

w wodzie morskiej. Niestety, jak wynika z przeprowadzone-

go rozeznania, instytucjonalnie nie zamierza się tym zająć 

Instytut Morski ani Polski Rejestr Statków, co spowoduje, 

że ciężar tych prac weźmie na swoje barki ponownie Pol-

ski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP. 

Wszystkie normy europejskie z zakresu ochrony katodowej 

wydane w CEN i CENELEC zostały w tym gremium opraco-

wane i przetłumaczone na język polski, co umożliwiło zapo-

znanie się z wymaganiami tych dokumentów przez szerokie 

grono polskich inżynierów.

Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Ko-

rozją SEP obchodzi w tym roku 40-lecie swojego istnienia. 

Komitet utworzono w wyniku potrzeby jednoczenia środo-

wiska zajmującego się zabezpieczeniami przeciwkorozyjny-

mi pancerzy kabli, rurociągów i zbiorników podziemnych 

wokół problematyki normalizacyjnej, potrzeby wypraco-

wania jednolitych wymagań i wytycznych postępowania 

w tej nowej wówczas dziedzinie techniki. Do zasadniczych 

problemów zaliczano wtedy ochronę magistralnych kabli 

telekomunikacyjnych, które układane wzdłuż elektryfi kowa-

nych linii kolejowych narażone były na przedwczesne znisz-

czenia wskutek szkodliwych oddziaływań prądów błądzą-

cych. Tworzono wówczas zasady nowoczesnych pomiarów 

na rurociągach. Prezentacja własnych osiągnięć i dociekań, 

wymiana poglądów i dyskusje na forum SEP były wtedy 

w wielu przypadkach jedynym źródłem wiedzy i wymia-

ny doświadczeń. Urzędowo jednostką wiodącą w zakresie 

ochrony katodowej do roku 1980 był Instytut Łączności w 

Warszawie, potem Politechnika Gdańska, aż do pojawie-

nia się ok. roku 1990 fi nansowania prac badawczych za 

pomocą indywidualnych systemów grantowych. Praca, 

początkowo Centralnej Komisji, a potem w Polskim Komi-

tecie Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP, zawsze 

miała charakter społeczny i otwarty. Na posiedzeniach Pre-

zydium, które oprócz spraw bieżących miało w programie 

seminarium dotyczące jakiegoś ważnego problemu ochrony 

katodowej, zbierała się zazwyczaj spora grupa zaintereso-

wanych, wykorzystując tę okazję do zdobycia wiedzy i po-

szerzenia własnych kontaktów. Komitet organizuje co dwa 

lata jedyną w Polsce konferencję naukowo-techniczną „Po-

miary korozyjne w ochronie elektrochemicznej” poświęco-

ną w całości problematyce technologii ochrony katodowej. 

Tegoroczna, we wrześniu, będzie dwunasta.

Wojciech Sokólski 




