
Po raz pierwszy na du˝à skal´ ochron´ katodowà
metalowych konstrukcji podziemnych zastosowa-
no w Stanach Zjednoczonych w latach 30. ubie-

g∏ego stulecia. JednoczeÊnie opracowano zasady tech-
niczne dotyczàce jej stosowania. Zwiàzane to by∏o
przede wszystkim z gwa∏townym rozwojem przemys∏u
wydobywczego ropy naftowej i gazu oraz masowym
wykorzystaniem rurociàgów stalowych do ich transpor-
tu. Technologia ochrony katodowej w Polsce, podob-
nie jak w innych krajach europejskich, rozwin´∏a si´
dopiero po II wojnie Êwiatowej. W Niemczech pierw-
sza stacja ochrony katodowej zainstalowana zosta∏a
w Zag∏´biu Sary w 1952 r., zaÊ w Polsce w 1954 r. na ga-
zociàgu ∏àczàcym koksowni´ w Knurowie z Mys∏owi-
cami. Nied∏ugo póêniej w okresie od sierpnia 1963 r.
do listopada 1965 r. zainstalowano i uruchamiano
ochron´ katodowà Rurociàgu „Przyjaêƒ”. By∏ to
pierwszy taki wa˝ny i du˝y obiekt w kraju, dla którego
zaprojektowano i uruchomiono ochron´ katodowà.

W 1963 r. po raz pierwszy w przepisach paƒstwo-
wych wskazano na potrzeb´ walki z korozjà i wkrótce
poszczególne resorty opracowa∏y zasady wprowadze-
nia w ˝ycie programów ochrony przed korozjà na lata
1965-1970. Dzi´ki temu pojawi∏o si´ wydanie pierw-
szej powojennej polskiej normy (PN-66/E-05024),
która nak∏ada∏a obowiàzek stosowania tej technologii
ochrony przeciwkorozyjnej (stosowanie norm by∏o
wtedy obowiàzkowe) na wszystkich podziemnych
i podwodnych konstrukcjach metalowych, ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem wszelkiego rodzaju metalowych
rurociàgów i pancerzy kabli. To od tamtego czasu
w Polsce odnotowaç mo˝na znaczàcy post´p w stoso-
waniu ochrony katodowej, g∏ównie w telekomunikacji
i gazownictwie oraz gospodarce morskiej. Wkrótce
nawiàza∏a si´ wspó∏praca mi´dzynarodowa, rozpocz´-
∏a si´ edukacja na szczeblu Êrednim i wy˝szym, mi´dzy
innymi w Politechnice Gdaƒskiej.

Przemys∏
niezainteresowany

Prawnà opiek´ i inicjatyw´ normalizacyjnà nad
ochronà katodowà sprawowa∏o Ministerstwo ¸àczno-

Êci (zagadnienia telefonii mia∏y znaczenie militarne),
zaÊ nadzór merytoryczny Instytut ¸àcznoÊci w War-
szawie. W 1970 r. opracowany zosta∏ pakiet norm
(PN-71/E-05030), który nowelizowany kilkakrotnie,
dotrwa∏ do momentu wstàpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej, kiedy to dokumenty te w sposób urz´dowy
straci∏y swojà aktualnoÊç. Nim to si´ jednak sta∏o,
normy z zakresu ochrony katodowej, jako absolutnie
nieliczne, utrzyma∏y status norm obligatoryjnie obo-
wiàzujàcych. Âwiadczy to o bardzo wysokiej randze
technologii ochrony katodowej, jakà nadawa∏ jej ów-
czesny status prawny (szkoda, ˝e nie mia∏ on odzwier-
ciedlenia przemys∏owego). 

Niestety skoƒczy∏o si´ to wraz ze zmianami ustrojo-
wymi. Upowszechnienie si´ techniki Êwiat∏owodowej
spowodowa∏o, ˝e ochrona katodowa straci∏a swojego
naturalnego partnera. Zupe∏nie niezrozumia∏e jest
to, ˝e do dzisiaj tej roli nie przej´∏y resorty zajmujàce
si´ transportem i magazynowaniem gazu czy ropy
naftowej – tak, jak dzieje si´ to praktycznie na ca∏ym
Êwiecie. W konsekwencji technologia ochrony kato-
dowej do dzisiaj nie ma w Polsce wsparcia przemys∏o-
wego – najwi´kszym odbiorcà technologii ochrony
katodowej jest gazownictwo i to na nim powinien
spoczywaç obowiàzek jej rozwoju. Zbiegiem okolicz-
noÊci przystàpienie do Unii Europejskiej nastàpi∏o
w momencie praktycznego zaniku dzia∏alnoÊci na-
ukowej i dydaktycznej na polskich uczelniach w za-
kresie ochrony katodowej.

Podczas prac nad polskimi normami w latach 70.
samoistnie wy∏oni∏a si´ grupa specjalistów ochrony
katodowej ze Êrodowiska naukowego i technicznego,
która w 1972 r. powo∏a∏a przy Zarzàdzie G∏ównym
Stowarzyszenia Elektryków Polskich Centralnà Ko-
misj´ Elektrochemicznej Ochrony przed Korozjà.
Grupa ta, po przekszta∏ceniu si´ w 1994 r. w Polski
Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozjà,
prowadzi do dnia dzisiejszego dzia∏alnoÊç statutowà,
której zasadniczym celem jest wspieranie, propago-
wanie i rozwój elektrochemicznej ochrony przed ko-
rozjà w Polsce. Komitet aktywnie wspó∏uczestniczy
przy opracowywaniu nowych norm europejskich
z dziedziny ochrony katodowej. Normy europejskie
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Normy europejskie nie tylko sà zbiorem wymagaƒ, ale tak˝e i wspó∏czesnej wiedzy z zakresu ró˝nych
przemys∏owych zastosowaƒ ochrony katodowej. Ich powszechne stosowanie mo˝e zapewniç zmniejszenie
ró˝nicy technologicznej pomi´dzy naszym krajem a krajami technicznie bardziej rozwini´tymi. 
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Normy europejskie

Co wnoszà nowe normy europejskie do dotychcza-
sowych doÊwiadczeƒ polskich i czy zdo∏ajà podnieÊç
poziom techniczny stosowania ochrony katodowej
w naszym kraju, jak majà si´ wymagania nowych
norm do wczeÊniejszych norm krajowych, jaki jest
poziom i zakres wykorzystania tej wiedzy np. w ga-
zownictwie – to pytania, na które trzeba odpowie-
dzieç. Na schemacie 1. zobrazowano aktualny stan
dost´pu do wiedzy z zakresu ochrony katodowej na
tle rozwoju technik ochrony rurociàgów przed koro-
zjà za pomocà pow∏ok izolacyjnych. Jak na d∏oni wi-
daç potrzeb´ udost´pniania norm europejskich w j´-
zyku polskim.

Podstawowe kanony stosowania ochrony katodowej
do metalowych konstrukcji podziemnych i podwod-
nych, w szczególnoÊci do rurociàgów (gazociàgów, naf-

tociàgów, wodociàgów), zawarte
sà w nowej normie europejskiej
PN-EN 12954. Norma wprowa-
dza zasadniczo inne poj´cie kry-
terium ochrony katodowej. Co
prawda ciàgle odnosi si´ ono do
potencja∏u konstrukcji chronio-
nej i odpowiada przyj´tym po-
wszechnie zasadom technologii
ochrony katodowej, to jednak
jego definicja jest z gruntu inna.
Otó˝ wg normy, jako potencja∏
ochronny uwa˝a si´ taki, przy
którym szybkoÊç korozji jest
mniejsza ni˝ 0,01 mm na rok.
JednoczeÊnie stwierdza si´, ˝e
„taka szybkoÊç korozji jest dosta-
tecznie ma∏a, ˝eby nie dochodzi-
∏o do uszkodzeƒ korozyjnych”.
Mo˝na si´ zatem domyÊliç, ˝e
autorzy normy za∏o˝yli, na pod-
stawie wieloletniego doÊwiad-
czenia, i˝ przy stosowanych od
lat kryteriach ochrony katodo-
wej, szybkoÊç procesów korozyj-
nych jest mniejsza od przyj´tej
w normie wartoÊci. Jakie sà kon-
sekwencje takiego podejÊcia?

Po pierwsze uznanie, ˝e ist-
nieje technicznie uzasadniona granica dopuszczalnej
szybkoÊci korozji, poni˝ej której uzyskuje si´ zadawa-
lajàcy efekt ochrony przed korozjà. PodejÊcie takie
pozwala na bardziej ekonomiczne stosowanie Êrod-
ków ochrony przeciwkorozyjnej. Powinno to wywo∏aç
wzrost zainteresowania technikami pomiarowymi,
które umo˝liwiajà bezpoÊrednie okreÊlenie szybkoÊci
korozji konstrukcji polaryzowanych katodowo. Ju˝
dzisiaj stosowane sà z du˝ym powodzeniem ró˝nego
rodzaju czujniki korozymetryczne pozwalajàce na po-
Êrednie lub bezpoÊrednie badanie na ich powierzchni
szybkoÊci procesów korozyjnych. Wobec szeregu trud-
noÊci z samym pomiarem oraz interpretacjà wyni-
ków pomiaru potencja∏u pomimo blisko 100 lat do-
Êwiadczeƒ, nale˝y prognozowaç rozwój nowego
kierunku, równie˝ z tego powodu, ˝e nie wymaga to
tak specjalistycznej wiedzy od personelu obs∏ugi
ochrony katodowej, jak obecnie. Ponadto wynik po-
miaru ubytku masy próbek jest znacznie bardziej
przekonywujàcy i namacalny ni˝ pomiar potencja∏u,
stàd zaufanie do takich rezultatów by∏o i b´dzie za-
wsze wi´ksze. Chocia˝ na mo˝liwoÊç stosowania kry-
teriów kinetycznych w ochronie katodowej wskazywa-
∏o polskie Êrodowisko naukowe ju˝ wiele lat temu,
techniki te nie wzbudzi∏y szerszego zainteresowania.
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Schemat 1. Dost´p w Polsce do wiedzy z zakresu ochrony
katodowej na tle rozwoju technik ochrony rurociàgów
przed korozjà za pomocà pow∏ok izolacyjnych



Tak˝e obecnie, po pojawieniu si´ wyraênej wskazówki
w podstawowej normie europejskiej (a tak˝e w innych
normach szczegó∏owych) i po powstaniu nowych mo˝-
liwoÊci technicznych, wykorzystanie nowych metod
oceny skutecznoÊci ochrony katodowej w odniesieniu
do np. gazociàgów jest niewielkie. Pomimo szybkiego
zaadaptowania metod korozymetrycznych w technice
ochrony katodowej na ca∏ym Êwiecie, tempo wzrostu
zainteresowania tà technikà w Polsce jest niewystar-
czajàce.

Norma obejmuje, niejako poÊrednio, szereg kwestii
zwiàzanych z budowà rurociàgu, po∏àczeƒ z innymi
obiektami, urzàdzeniami elektrycznymi i systemami
zabezpieczajàcymi. Umieszczenie tych wymagaƒ
w normie dotyczàcej ochrony katodowej zapewne
utrudni dost´p do nich projektantom bran˝y budow-
lanej, ale istnieje szansa ich egzekwowania na etapie
uzgodnieƒ. Jako przyk∏ad mo˝na podaç nast´pujàce
stwierdzenia: „Rury ochronne (os∏onowe) mogà mieç
szkodliwy wp∏yw na ochron´ katodowà rur przewodo-
wych. W zwiàzku z tym, o ile to mo˝liwe, nale˝y
unikaç stosowania rur ochronnych (os∏onowych)”.
„Je˝eli przejÊcia przez Êciany, umocowania, podpory
i zakotwienia sà wykonane z betonu, to nie powin-
no byç ˝adnego kontaktu metalicznego mi´dzy stalà
zbrojeniowà a chronionà konstrukcjà”. „Konstrukcje
chronione katodowo mogà byç do∏àczone do systemu
ochrony odgromowej lub do konstrukcji po∏àczonej
z tym systemem tylko poprzez odpowiednie urzàdze-
nie (np. iskiernik ochronny)”.

Sukces ochrony katodowej w zasadniczej mierze
zale˝y od techniki pomiarowej i w tym zakresie nowe
wymagania europejskie (PN-EN 13509) nie stanowià
dla polskiego Êrodowiska du˝ego zaskoczenia. Z ko-
niecznoÊci rozwój metod badawczych post´puje doÊç
szybko i wszelkiego rodzaju nowoÊci wykorzystywane
sà w praktyce technicznej. Odr´bnej normy definiujà-
cej metody pomiarowe w ochronie katodowej do tej
pory w Polsce nie by∏o.

W odniesieniu do pràdów b∏àdzàcych opracowane
zosta∏y dwie normy europejskie – pierwsza, która
okreÊla wymagania stawiane urzàdzeniom trakcyjnym

pràdu sta∏ego by w jak najmniejszym stopniu genero-
waç pràdy b∏àdzàce (PN-EN 50122-2:2002), i druga,
która stanowi zbiór zasad zmierzajàcych do zabezpie-
czenia konstrukcji metalowych przed pràdami b∏àdzà-
cymi (PN-EN 50162:2006). Normy nie wnoszà nic no-
wego, a nawet wymagania dla urzàdzeƒ trakcyjnych
sà ∏agodniejsze. W Polsce, podobnie jak i w innych
krajach europejskich stosuje si´ do badania pràdów
b∏àdzàcych od 25 lat tzw. metod´ korelacyjnà, opraco-
wanà w latach 80. w Politechnice Gdaƒskiej.
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Przedstawiony krótki przeglàd norm europejskich wyraênie wskazuje, ˝e pomimo – jak si´ wydawa∏o – wielu lat izolacji od
najnowszej techniki Êwiatowej, ochrona katodowa w Polsce rozwija∏a si´ w II po∏owie ubieg∏ego wieku równolegle z przodujà-
cymi krajami europejskimi. Du˝y wk∏ad w tym wzgl´dzie mia∏y oÊrodki naukowo-badawcze na uczelniach i w instytutach prze-
mys∏owych. Wstàpienie Polski do Unii Europejskiej i przej´cie w sposób automatyczny zachodniej kultury technicznej w formie
wymagaƒ normalizacyjnych w dziedzinie ochrony katodowej nie odbi∏o si´ znaczàcym post´pem w praktyce przemys∏owej. Nie-
stety brak nakazu stosowania norm z jednej strony i ugruntowane stare przyzwyczajenia oraz powiàzania kooperacyjne z dru-
giej strony, przy jednoczesnym praktycznym braku edukacji i dost´pu do literatury technicznej powodujà, ˝e wymagania zawar-
te w tych normach, dotyczàce standardów projektowania, doboru materia∏ów, metod pomiarowych i oceny funkcjonowania
systemów ochrony katodowej, sà po prostu w znacznej mierze ignorowane. W tym Êwietle nowe wymagania europejskie posia-
dania odpowiednich kwalifikacji przez personel zajmujàcy si´ ochronà katodowà, potwierdzonych odpowiednim certyfikatem,
mogà przyczyniç si´ do niezb´dnego post´pu technicznego w stosowaniu technologii ochrony katodowej gazociàgów i naftocià-
gów w czasie wydobycia, transportu i magazynowania gazu oraz ropy naftowej.
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WÊród nowych wymagaƒ europejskich wymieniç
nale˝y ochron´ katodowà orurowaƒ odwiertów gazo-
wych, naftowych i wodnych (PN-EN 15112) oraz
ochron´ katodowà konstrukcji z∏o˝onych (PN-EN
14505). Normy te, obejmujàce doÊç wàski zakres me-
rytoryczny, dotyczà przypadków, dla których zakres
wykorzystania w Polsce jest ciàgle nik∏y. Wydaje si´,
˝e norma PN-EN 14505 znajdzie wi´ksze zastosowa-
nie, poniewa˝ dotyczy ona przede wszystkim proble-
matyki ochrony katodowej t∏oczni gazu i byç mo˝e
nieco Êmielej b´dà jà przywo∏ywaç projektanci.

Kompetencje
i zasady certyf ikacj i

W grudniu 2006 r. opublikowano norm´, której za-
daniem jest okreÊlenie kompetencji oraz ustalenie za-
sad certyfikacji umiej´tnoÊci zawodowych personelu
technicznego zajmujàcego si´ ochronà katodowà
(PN-EN 15257). To prze∏omowy moment. W Polsce
dotychczas nie obowiàzywa∏y jakiekolwiek zasady
zwiàzane z uprawnieniami do prowadzenia dzia∏alno-

Êci technicznej zwiàzanej z ochronà katodowà, brak
by∏o tak˝e wymagaƒ dla personelu zwiàzanego z tà
specjalnoÊcià zawodowà. Nale˝y oczekiwaç, ˝e ww.
norma te kwestie w koƒcu ureguluje. Nie tyle wa˝ne
jest wdro˝enie samej normy poprzez jej zatwierdzenie
i przet∏umaczenie na j´zyk polski, ale przede wszyst-
kim wp∏yni´cie na zmian´ prawa, które b´dzie egze-
kwowaç wymóg posiadania kwalifikacji okreÊlonych
w tej normie w dzia∏alnoÊci technicznej (badania, pro-
jektowanie, wykonawstwo, nadzór, eksploatacja) sys-
temów ochrony katodowej. Obecnie nale˝y jak naj-
szybciej zaznajomiç wszystkich zainteresowanych
z nowymi zasadami i mo˝liwie sprawnie zorganizowaç
niezb´dne procedury kwalifikacyjne personelu. Ko-
nieczne b´dzie opracowanie szczegó∏owych progra-
mów szkoleniowych oraz organizacja odpowiednich
kursów i egzaminów kwalifikacyjnych. Trwajàce obec-
nie prace nad nowelizacjà Prawa budowlanego i Pra-
wa energetycznego sà byç mo˝e w∏aÊciwym momen-
tem do znalezienia miejsca dla specjalisty ochrony
katodowej w strukturze zawodów technicznych.
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