


) znana była ju
a ta ujrzała wiatło dzienne dzi

silnemu rozwojowi przemysłu wydobycia i przerobu ropy naftowej, głównie w USA i rejonie 

tkowo z poł czeniami kołnierzowymi, pó
spawanymi. Rury te układane były w ziemi. Do

ła przez niedostatecznie szczelne 
powłoki ochronne (zazwyczaj bitumiczne) oraz agresy

Okazało si c przepływ stałego pr
giem podł ródła pr

zmiana w kierunku ujemnym potencjału ruroci  posługuj

odległo

eksperymentów wykazał w roku 
na całkowicie wyeliminowa

uzyskaniu w wyniku polaryzacji katodowej potencjału

 potencjału została powszechnie przyj ta jako kryterium pełnej skuteczno

ł okres coraz szerszego jej upowszechniania. 



 ochrony katodowej trwał nieprzerwanie do lat siede
wieku. Wykorzystywana była ju

 np. jednostek pływaj

trznych powierzchni np. wymienników ciepła. Doskona ródła pr du stałego do 
 trwało ci materiałów 

gu zilustrowana jest na Rys.1. Składa si
ródła pr du stałego (tzw. stacji ochrony katodowej, zazwycza

wyczaj specjalnie dobranego materiału 

tlenkami). Chroniony obiekt podł ródła pr du stałego. Tak 
ródła pr du, aby płyn

gu, zbiornika itp.) wywołał 

jest zmiana potencjału chronionej powierzchni stalo

 niepowodzenia, które nieoczekiwanie przejawiały si

Niestety zawiódł głównie czynnik ludzki, a nie technika. Okazało si

d popełniano szereg bł
regulacji i eksploatacji. To wtedy utarło si



 zaistniałej sytuacji okazał si

na podstawie pomiaru potencjału y w zasadniczej mierze od poło

kszej odległo
ł cy wpływ na 

 dot. spełniania kryterium ochrony katodowej. 
Stało si

mało do ytkownikom instalacji ochrony katodowej. Niewła
wie wykonany bardzo prosty pomiar potencjału zabezp

tego kryterium pełnej ochrony przed korozj
mógł si

niewła  niekorzystny wpływ na 
ycia  ludzi  wł

ci działania systemów ochrony katodowej. Opracowano

py w cyfryzacji działalno ci technicznej. Okazało si
wiadczonej kadry technicznej. Konieczne stało 

ny katodowej mogły zajmowa

 obiektów przemysłowych za pomoc

podzespołów,  wykonawstwo,  uruchomienie  i  eksplo

zaowocował na pocz

rodowiska (EPA) ustanowiła za zgod

wych zbiorników na paliwo (głównie olej opałowy), k zkowo były instalowane 
w całym kraju w okresie „zimnej wojny” w latach 50-

ły wskutek korozji traci
przedostawała si dne było przeciwdziałanie. 

EPA uznała, 
owił bud

zbiorników musiała by  potwierdzana wył
wiadczenie były odpowiednio zweryfikowane (certyfik



 oczami wła

glowodorami, które ewentualnie mogłyby si
cych zbiornikach, wytypowano wył

at udało si

 pozostałe zbiorniki zostały wykopane i zlikwidowan

 płaszcza zbiornika od strony ziemi. 

rodowiska pod koniec XX wieku wymagało odpowiednieg
ci działania ochrony 

ej grupy inspektorów na terenie całych Stanów Zjedn
ego programu przyczyniło si

ci społecznej zwi

piło wyra
 materiałów oraz procedur zwi

nych dziedzinach przemysłowych. 
 ochrony katodowej zajmował si

Komitet Normalizacyjny (PKN) przy współpracy z Ministerstwem Ł
 działaj

dzie Głównym Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  



cy podział zwi

pływaj słonawych 

trznej, wymienników ciepła i innych). 

ej przedstawione zostały aktualne normy przypisane 

PN-EN 12501-1 Ochrona materiałów metalowych przed k

PN-EN 12501-2 Ochrona materiałów metalowych przed k
 2: Materiały ze stali niskostopowych 

PN-EN 14505 Ochrona katodowa konstrukcji zło

wywołanej pr

bł du stałego 
dy bł ce z układów pr

stałego 

PN-EN ISO 15589-1 Przemysł naftowy, petrochemiczny 

metalowych konstrukcji wypełnionych elektrolitem 



nych konstrukcji pływaj

PN-EN ISO 15589-2 Przemysł naftowy, petrochemiczny 

PN-EN 16222 Ochrona katodowa kadłubów statków 

 podstawowy zbiór warunków, których spełnienie  

Normalizacyjny ustanowił pierwsz

ciu współpracy pomi

lone zostały 

Pierwsza norma PN-EN 15257 została przetłumaczona n
 przetłumaczona 

Norma zdefiniowała poziomy kompetencji personelu działaj

liła ramy zakresu 



trzne metalowych konstrukcji wypełnionych elektroli

 działaj
dzie Głównym Stowarzyszenia Elektryków Polskich (PK

katodowej ukazała si ły si

zanych z przemysłow

u 2010 udało si
 i wł

UDT-CERT w Warszawie [3], działaj
czasu powołania w Urz

upłyn ły kolejne 3 lata [5]. Pierwsze 
go kandydatów UDT CERT wystawił 

tor ten obejmuje na przykład: 

dami bł cymi upływaj du stałego; 
- wpływ obcych pr dów: stałych oraz przemiennych; 

W roku 2017 r. zapadły decyzje w Jednostce Certyfik

 kompetencji przeprowadził o
skiej. Informacje o aktualnej działalno

wała chwilow  pracy dopiero co powołanych do 



ano przetłumaczon
EN 15257 trwały ju
wane to było przede wszystkim potrzebom szybkiego d
ukształtowanego ju  podziału kompetencji inspektorów ochrony katodowej

Nowa norma ISO, pełni
zaproponowała zunifikowany podział stopni kompetencji i poł

ostały w formie poni

opracowała PROGRAM CERT-03/P /06 „Program certyfika

dowych - ten sektor obejmuje na przykład: 

) zbiorników naziemnych, konstrukcje zło

 charakter wył
ci wykonywane wył



retycznym, w całokształcie zagad-

odpowiednim poziomie kompetencji. Powinien spełni
szkolenia i praktyki przemysłowej oraz zda

Dla przykładu poni

owłok ochronnych istotne w ochronie 

Czynniki wpływaj
potencjału konstrukcji 
Wpływ nadmiernej ochrony na powłoki ochronne, stal wysokowytrzymało

Wpływ pr du stałego i przemiennego)  

e zostały uj

z wła

poziom kompetencji. Cała odpowiedzialno  za działania osoby ni

wnik przeszedł udokumentowane 

Wszelkie działania na układach pr
nie wył

wszystkich poziomach. Podczas pracy przy układach p



cy wpływ jaki mo

przemysłowej. 

gle słowa sprzed kilku lat: „Czynno
ci działania 

 wykonywane wył

 to potwierdziła, poniewa

dział „Ochrona katodowa” w bran

sienie rangi tej strefy działalno

D. Bałachowska: Certyfikacja personelu ochrony kato



Ochrona katodowa zbiorników według aktualnych polsk

wyciekami paliw płynnych z naziemnych i podziemnych zbiorników stalowych, Materiały 
spółczesne technologie 


