
OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Wojciech SokólSki
SPZP CORRPOL, Gdańsk

Wojciech Sokólski – wieloletni nauczyciel akademicki w Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdańskiej 
(1970-2001), współautor podręczników, licznych prac naukowych i  popularno-naukowych, ekspertyz i  opracowań dla przemysłu oraz 
patentów i wdrożeń. 
Kierownik samodzielnych prac badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych. Laureat szeregu nagród Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Kierownik Zakładu Korozji Morskiej w Instytucie Morskim w Gdańsku (1993-
2003). Vice-Prezes Zarządu i Dyrektor ds.Techniki i Rozwoju SPZP CORRPOL (2002). 
E-mail: wsok@corrpol.pl

Certyfikacja osób  zajmujących się ochroną katodową 
– nowa norma, nowe wyzwania

Certification of persons involved in cathodic protection – a new standard, new challenges

Technologia ochrony katodowej metalowych obiektów kontaktują-
cych się ze środowiskami elektrolitycznymi, takimi jak ziemia, woda 
słodka i  morska, media przemysłowe czy beton – wymaga specja-
listycznej wiedzy teoretycznej i  praktycznej osób, które ją realizują 
w praktyce. W opracowaniu przedstawiono nową normę międzynaro-
dową, która określa wymagane kompetencje osób zajmujących się tą 
techniką ochrony przed korozją. Zaprezentowano zakres wymaganej 
wiedzy i  doświadczenia  w  systemie certyfikacji oraz krótką historię 
wdrożenia normy w Polsce. 
Słowa kluczowe: ochrona katodowa, poziomy kompetencji osób 
zajmujących się ochroną katodową, podstawa systemu certyfikacji, 
nowa norma międzynarodowa

Cathodic protection technology of metallic objects in electrolytic 
environments, such as earth, fresh and sea water, industrial media or 
concrete – requires specialist theoretical and practical knowledge of 
people who implement it in practice. The study presents a new inter-
national standard that defines the required competences of people de-
aling with this corrosion protection technique. The scope of required 
knowledge and experience in the certification system and a brief hi-
story of the implementation of the standard in Poland were presented.
Keywords:  cathodic protection, competence levels of cathodic pro-
tection persons, basis for a certification scheme, a new international 
standard

1. Wprowadzenie

Ochrona  katodowa  jest  nie  tylko  technologią trudną, z pogra-
nicza kilku dyscyplin wiedzy, ale także techniką, która niewłaściwie 
zastosowana  lub  niedbale  eksploatowana  może  mieć nieko-
rzystny wpływ na otoczenie, z zagrożeniem  środowiska  natural-
nego  czy  zdrowia  lub  życia  ludzi  włącznie.  Aby  podwyższyć 
bezpieczeństwo eksploatacji uciążliwych dla  otoczenia  urządzeń  
podziemnych,  np.  rurociągów  czy  zbiorników  z   niebezpiecz-
nymi  mediami, chroni się je przed korozją w jedyny uzasadniony 
współcześnie sposób – za pomocą  odpowiednio  do  siebie  do-
branych  powłok  izolacyjnych  i  ochrony  katodowej.  Skuteczność  
takiego  zabezpieczenia  w  pierwszym  rzędzie  zależy  od  wiedzy  
inżynierskiej  ludzi  we  wszystkich  stadiach  realizacji  tej  techniki  

–  począwszy  od  projektowania,  poprzez  produkcję  podzespo-
łów,  wykonawstwo,  uruchomienie  i  eksploatację  zabezpieczenia.  
Zależy  także   od   odpowiedzialności,   umiejętności   i doświadcze-
nia zawodowego personelu.

Te słowa i podobne wypowiedziane zostały po raz pierwszy już 
w roku 2006 jednocześnie z ukazaniem się europejskiej normy EN 
15257:2006 określającej zasady oceny i  certyfikacji kompetencji 
personelu odpowiedzialnego za działalność techniczną w  zakre-
sie walki z korozją w obrębie technologii ochrony katodowej [1,2]. 
Norma zdefiniowała poziomy kompetencji personelu działającego 
w dziedzinie ochrony katodowej, obejmujących: przeglądy, projek-
towanie, instalowanie, testowanie, konserwację oraz rozwój tech-
nologii ochrony katodowej jako dziedziny nauki. Określiła ramy 
zakresu odpowiedzialności i  minimalne wymagania niezbędne 
do uzyskania poszczególnych poziomów kompetencji w  każdym 
z sektorów zastosowań tej technologii:

– metalowe konstrukcje lądowe (podziemne lub zanurzone);
– metalowe konstrukcje morskie;
– konstrukcje żelbetowe;
– powierzchnie wewnętrzne metalowych konstrukcji wypełnio-

nych elektrolitem.
Staraniem Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed 

Korozją SEP norma w  wersji polskiej ukazała się już w  roku 2008 
[3]. Od tego też czasu rozpoczęły się usilne starania PKEOpK SEP 
zmierzające do jak najszybszego wdrożenia zarówno procesu 
certyfikacji osób zajmujących się szerokim wachlarzem czynno-
ści związanych z  przemysłową realizacją systemów ochrony ka-
todowej, jak również podniesieniem świadomości kierownictwa 
potrzebą zwiększenia wymagań w  tym zakresie względem osób 
zajmujących się projektowaniem i eksploatacją systemów ochrony 
katodowej. W ich rezultacie w roku 2010 udało się zainteresować 
i włączyć do tych prac przygotowawczych Jednostkę Certyfikują-
cą Osoby UDT-CERT w Warszawie [4], działającą zgodnie z normą 
ISO/IEC 17024 [5]. Niestety do czasu powołania w Urzędzie Dozoru 
Technicznego w Warszawie Komitetu Programowego Nr 9  ds. Cer-
tyfikacji Personelu Ochrony Katodowej upłynęły kolejne 3 lata [6]. 
Pierwsze certyfikaty na podstawie dorobku naukowo-techniczne-
go kandydatów UDT CERT wystawił dopiero w październiku 2013 r.  
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UDT CERT oferuje certyfikację osób w dziedzinie ochrony katodo-
wej w sektorze zastosowań: konstrukcje metalowe podziemne lub 
zanurzone. Sektor ten obejmuje na przykład: zakopane rurociągi, 
odcinki rurociągów lądowych przecinających rzeki, jeziora lub 
krótkie odcinki mórz, zakopane zbiorniki, stronę zewnętrzną den 
zbiorników naziemnych, orurowanie odwiertów. Dla tego sektora 
zastosowań istotne są następujące zagadnienia:

– ogólne zasady ochrony katodowej i  określone zastosowania 
w gruntach i wodach;

– techniki pomiarowe w ochronie katodowej;
– ochrona konstrukcji przed prądami błądzącymi upływającymi 

z instalacji prądu stałego;
– wpływ obcych prądów: stałych oraz przemiennych;
– napięcie dotykowe i zagrożenie porażenia prądem.
W roku 2017 r. zapadły decyzje w JCO UDT CERT o ustanowie-

niu w  Politechnice Gdańskiej i  SPZP CORRPOL ośrodków szkole-
niowych i  egzaminacyjnych realizujących wymagania norm PN-
-EN 17024 i PN-EN 15257:2008. Pierwsze szkolenia na 1-2 stopień 
kompetencji przeprowadził ośrodek w  Politechnice Gdańskiej. 
Informacje o aktualnej działalności ośrodków szkoleniowych i eg-
zaminacyjnych ochrony katodowej znajduje się na stronach inter-
natowych tych ośrodków, a program certyfikacji oraz zestawienie 
wymaganych dokumentów i lista certyfikowanych osób na stronie 
internetowej JCO UDT-CERT [6]. 

Wydanie w  roku 2017 nowej normy ISO 15257 [7], tym razem 
ogólnoświatowej i  zawierającej szereg nowych propozycji dot. 
przedmiotu szkolenia oraz rozszerzający ilość stopni kompetencji 
osób zajmujących się zawodowo technologią ochrony katodowej, 
spowodowała chwilową dezorganizację pracy ośrodków certyfika-
cyjnego i szkoleniowo-egzaminacyjnych.

2. Nowa norma międzynarodowa PN-eN iSo 15257:2017-10  
– podstawa systemu certyfikacji

Kiedy w  Polsce wdrażano przetłumaczoną na język polski nor-
mę europejską PN-EN 15257 trwały już prace nad wdrożeniem 
normy międzynarodowej ISO 15257.  Podyktowane to było przede 
wszystkim potrzebom szybkiego dopasowania do siebie wymagań 
ukształtowanego już podziału kompetencji inspektorów ochro-
ny katodowej wg wymagań europejskich (EN),  amerykańskich 
(NACE) i  australijskich (AS) i  połączenie ich w  normie międzyna-
rodowej (ISO). Zaproponowane odpowiedniki poziomów kompe-
tencji wg wymagań amerykańskich, europejskich i  australijskich 
zamieszczone zostały w formie tabelki w propozycji tej normy [8].  
Norma międzynarodowa stanowi jedynie modyfikację wdrożonej 
wcześniej w Polsce normy europejskiej. Podstawową zmianą w no-
wej normie jest rozszerzenie zakresu kompetencji osób zajmują-
cych się ochroną katodową aż do pięciu poziomów. Poziomy od 
1 do 5 są terminami ostatecznymi, zaś inne określenia np.  serwi-
sant ochrony katodowej, technik ochrony katodowej, starszy tech-
nik ochrony katodowej, specjalista ds. ochrony katodowej oraz eks-
pert ds. ochrony katodowej mają charakter wyłącznie orientacyjny. 
Poziom 1 kompetencji obejmuje jedynie podstawowe umiejętno-
ści wykonywane wyłącznie pod nadzorem upoważnionych osób 
posiadających wyższe przygotowanie zawodowe. Kolejne trzy 
poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową 
odpowiadają odpowiednio narastającym stopniom doświadczenia 
zawodowego, które potwierdzane są odbytymi szkoleniami i egza-
minami teoretycznymi oraz praktycznymi. Osoba posiadająca 5-ty 
poziom kompetencji (ekspert) powinna legitymować się bogatym 
dorobkiem zawodowym, zarówno praktycznym, jak i  teoretycz-
nym, w całokształcie zagadnień związanych z technologią ochrony 
katodowej. 

Każdy kandydat ubiegający się o  certyfikację musi posiadać 
wiedzę i  doświadczenie na odpowiednim poziomie kompetencji, 

spełnić minimalne wymagania dotyczące szkolenia i praktyki prze-
mysłowej oraz zdać z wynikiem pozytywnym odpowiedni egzamin 
kwalifikacyjny w  certyfikowanym ośrodku szkoleniowo-egzami-
nacyjnym. Norma drobiazgowo określa ramy wymaganej wiedzy 
i doświadczenia zawodowego kandydata. Ujęte są one w normie 
w zestawieniach tabelarycznych (patrz niżej). 

Przewidziano także często występujące w  praktyce sytuacje, 
które rozstrzygnięte są w  treści normy, a  spotykane zarówno na 
etapie projektowania jak i  wykonawstwa instalacji ochrony ka-
todowej, np.:

– Pracownik certyfikowany na danym Poziomie może uczest-
niczyć w  wykonywaniu zadań, z  właściwego dla siebie sektora 
zastosowań, którym w tabelach przypisano wyższe Poziomy kom-
petencji, pod bezpośrednim nadzorem pracownika posiadającego 
wyższy poziom kompetencji. Cała odpowiedzialność za działania 
osoby niższego Poziomu spoczywa na nadzorującym go pracowni-
ku posiadającym wyższy Poziom kompetencji,

– Pracownik certyfikowany na danym Poziomie może, bez 
bezpośredniego nadzoru, wykonywać zadania, które w tabelach 
przypisano do Poziomu kompetencji wyższego o  jeden od ak-
tualnie posiadanego. Warunkiem jest, aby pracownik przeszedł 
udokumentowane szkolenie wraz z oceną umiejętności przepro-
wadzoną przez personel certyfikowany na wyższym Poziomie 
kompetencji. Szkolenie oraz ocena umiejętności może zostać 
przeprowadzona w  ramach obowiązującego w  organizacji pro-
gramu szkoleń.

– Wszelkie działania na układach prądu przemiennego w  sta-
cjach ochrony katodowej pozostają wyraźnie wyłączone z  za-
kresu kompetencji personelu ochrony katodowej na wszystkich 
poziomach. Podczas pracy przy układach prądu przemiennego 
obowiązują odrębne regulacje, wymagane są oddzielne szkole-
nia i uprawnienia.

Poniżej w  zestawieniach tabelarycznych zamieszczono zakres 
normowych wymagań obejmujący całokształt problematyki 
ochrony katodowej dla sektora zastosowań tej technologii ochrony 
przeciwkorozyjnej   – „konstrukcje metalowe podziemne lub zanu-
rzone”.

3. Zakres wymaganej wiedzy i doświadczenia personelu 
ochrony katodowej 

 (wszystkie poziomy kompetencji) – zestawienia wg 
 PN-eN iSo 15257:2017-10

Zagadnienia do opanowania przez personel ochrony katodowej

 � Zagadnienia elektryczne istotne dla stosowania ochrony katodo-
wej i prowadzenia pomiarów

 � Zagadnienia z zakresu elektrochemii, korozji oraz powłok ochron-
nych istotne w ochronie katodowej

 � Teoria, zasady i kryteria w ochronie katodowej
 � Wymagania związane ze stosowaniem ochrony katodowej
 � Sposoby realizacji ochrony katodowej: anody galwaniczne, system 

z zewnętrznym źródłem zasilania 
 � Pomiary i procedury pomiarowe w ochronie katodowej
 � Istota błędów pomiarowych wynikających z obecności spadków 

napięcia wynikających z rezystancji elektrolitu i ich wpływ na pomiary 
potencjału konstrukcji

 � Czynniki wpływające na wybór odpowiedniej elektrody odniesie-
nia do pomiaru potencjału konstrukcji

 � Wpływ nadmiernej ochrony na powłoki ochronne, stal wysoko-
wytrzymałościową oraz stopy odporne na korozję

 � Diagnostyka systemów ochrony katodowej
 � Wpływ prądów zewnętrznych (z  instalacji prądu stałego 

i przemiennego)
 � Normy i zasady praktyczne dla danego sektora zastosowań
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Zadania praktyczne wykonywane przez personel ochrony kato-
dowej

 � Opracowywanie raportów technicznych
 � Opracowywanie instrukcji technicznych
 � Zbieranie ogólnych informacji do projektowania prostych syste-

mów ochrony katodowej na podstawie instrukcji technicznych
 � Zbieranie szczegółowych informacji do celów projektowych
 � Sprawdzanie ważności kalibracji oraz testowanie sprzętu pomia-

rowego w oparciu o dokumentację
 � Pomiar potencjału konstrukcji
 � Przeprowadzanie kontrolnych pomiarów potencjału przenośnej elek-

trody odniesienia względem elektrody kontrolnej tego samego typu
 � Przeprowadzanie kontrolnych pomiarów potencjału przenośnej 

elektrody odniesienia względem elektrody innego typu
 � Przeprowadzanie kontrolnych pomiarów potencjału elektrody sta-

cjonarnej względem elektrody przenośnej
 � Wykonywanie pomiarów przedodbiorowych
 � Kontrola biegunowości przyłączy anodowych i katodowych
 � Identyfikacja niewłaściwej biegunowości podczas pomiarów poten-

cjału konstrukcji
 � Przeprowadzanie rozruchów i  odbiorów systemów ochrony 

katodowej
 � Zapisywanie i przedstawianie wyników pomiarów w zrozumiały 

sposób
 � Klasyfikowanie wyników pomiarów
 � Określanie ograniczeń w stosowaniu techniki pomiarowej zgod-

nie z obowiązującymi procedurami
 � Interpretacja wyników pomiarów odbiorowych lub danych z wery-

fikacji skuteczności systemu i  przygotowanie raportu z  odbioru, 
pomiarów skuteczności lub przeglądu systemu dla prostych syste-
mów ochrony katodowej 

 � Interpretacja wyników pomiarów odbiorowych lub danych z wery-
fikacji skuteczności systemu i  przygotowanie raportu z  odbioru, 
pomiarów skuteczności lub przeglądu systemu dla złożonych syste-
mów ochrony katodowej

 � Pomiar napięcia i natężenia prądu w obwodach systemu ochrony 
katodowej

 � Wykonywanie prostych prac konserwacyjnych systemów ochrony 
katodowej

 � Kontrola i  pomiary natężenia i  napięcia prądu na wyjściu stacji 
ochrony katodowej

 � Kontrola ogólnego stanu stacji ochrony katodowej
 � Kontrola i  konserwacja wyprowadzeń stacji ochrony katodowej 

– w przypadku dostępu bez narażenia personelu na porażenie prą-
dem przemiennym

 � Kontrola i konserwacja elementów stacji ochrony katodowej
 � Kontrola napięcia i natężenia prądu w stacji ochrony katodowej za 

pomocą wzorcowanego miernika przenośnego
 � Rutynowa regulacja natężenia prądu wyjściowego stacji ochrony 

katodowej w celu utrzymania założonych parametrów ochrony
 � Ustalenie poprawności uzyskanych wyników i analiza zaobserwo-

wanych nieprawidłowości
 � Korygowanie wartości prądu wyjściowego stacji ochrony katodo-

wej w celu utrzymania optymalnych warunków ochrony oraz prze-
ciwdziałania anomaliom i interferencjom 

 � Spełnianie odpowiednich dla technologii ochrony katodowej wymo-
gów bezpieczeństwa, podczas wykonywania odpowiednich dla posia-
danego Poziomu kompetencji zadań w danym sektorze zastosowań

 � Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, występującego pod-
czas wykonywania odpowiednich dla posiadanego Poziomu kom-
petencji zadań w danym sektorze zastosowań 

 � Opracowywanie instrukcji technicznych wykonywania pomia-
rów, rutynowej konserwacji oraz instalowania elementów systemów 
ochrony katodowej na podstawie norm i specyfikacji

 � Badanie przypadków wystąpienia korozji ogólnej, gdy zachodzi 
podejrzenie, że mogą one wynikać ze stosowania ochrony katodowej

 � Przygotowywanie aparatury pomiarowej i  weryfikacja popraw-
ności jej ustawień

 � Badanie przypadków wystąpienia pękania korozyjnego, gdy 
zachodzi podejrzenie, że mogą one wynikać ze stosowania ochrony 
katodowej

 � Wykorzystywanie nowoczesnych osiągnięć naukowych i techno-
logicznych z dziedziny korozji i ochrony katodowej wraz z doświad-
czeniem terenowym i uczestniczenie w rozwijaniu i usprawnianiu 
procedur projektowania, eksploatacji, oceny skuteczności i konser-
wacji systemów ochrony katodowej

 � Opracowywanie instrukcji technicznych dla personelu niższego 
Poziomu, nadzorowanie ich pracy i  szkolenie z właściwego wyko-
nywania zadań

 � Interpretowanie i analizowanie uzyskanych wyników zgodnie z obo-
wiązującymi normami, kodeksami i specyfikacjami 

 � Samodzielne (bez nadzoru) projektowanie prostych systemów 
ochrony katodowej – według obowiązujących procedur i dla środo-
wisk o znanym składzie i właściwościach

 � Opracowywanie instrukcji technicznych wykonywania zadań uję-
tych w  normach, kodeksach i  specyfikacjach. Włącznie z  określe-
niem procedur pomiarowych, wskazaniem wykorzystywanej apara-
tury pomiarowej, oraz ustaleniem sposobu prezentowania wyników 

 � Opracowywanie instrukcji technicznych wykonywania zadań czę-
ściowo ujętych w  normach, kodeksach i  specyfikacjach. Włącznie 
z  określeniem procedur pomiarowych, wskazaniem wykorzysty-
wanej aparatury pomiarowej, oraz ustaleniem sposobu prezento-
wania wyników

 � Interpretacja i analiza wyników wszelkich pomiarów nieobjętych 
zakresem norm, kodeksów i specyfikacji

 � Projektowanie złożonych systemów ochrony katodowej

Zadania praktyczne wykonywane przez personel różnych pozio-
mów kompetencji w sektorze metalowych konstrukcji lądowych

 � Pomiar potencjału swobodnie korodującej konstrukcji (poten-
cjału korozyjnego)

 � Pomiar rezystywności gruntu czteroelektrodową metodą Wennera
 � Pomiar rezystywności gruntu z użyciem Soil-Box
 � Pomiar rezystywności metodą Shlumbergera
 � Obliczanie pionowego rozkładu rezystywności (profilowanie 

geoelektryczne)
 � Projektowanie prostych systemów ochrony katodowej, np. ochrony 

niewielkich zbiorników posadowionych w gruncie o znanych para-
metrach, przy braku oddziaływań obcych prądów stałych oraz prze-
miennych przy użyciu anod galwanicznych

 � Projektowanie systemów ochrony katodowej o  większym stop-
niu złożoności

 � Nadzór nad procesem przygotowania powierzchni do wykonania 
przyłącza kablowego oraz ponownej aplikacji powłoki ochronnej

 � Nadzór nad wykonywaniem przyłączy kablowych: śrubowych, 
zaciskowych, z zastosowaniem kleju przewodzącego

 � Nadzór nad wykonywaniem przyłączy kablowych: lutowanych, 
zgrzewanych egzoenergetycznie, w technologii Pin Brazing

 � Nadzór nad montażem anod galwanicznych
 � Nadzór nad montażem stacji ochrony katodowej (z wyłączeniem 

doprowadzenia zasilania prądem przemiennym)
 � Nadzór nad wykonywaniem głębokich układów anodowych
 � Nadzór nad wykonywaniem płytkich układów anodowych
 � Nadzór nad montażem urządzeń izolujących
 � Nadzór nad montażem elektrod odniesienia (wraz ze wzorcowa-

niem) oraz elektrod symulujących
 � Nadzór nad montażem ograniczników przepięć oraz odgranicz-

ników prądu stałego 
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 � Kontrola ciągłości elektrycznej chronionej konstrukcji
 � Lokalizowanie chronionej konstrukcji oraz konstrukcji obcych, 

w tym obiektów żelbetowych oraz uziemień
 � Kontrola izolacji
 � Pomiar potencjału załączeniowego konstrukcji
 � Pomiar potencjału wyłączeniowego konstrukcji
 � Pomiar depolaryzacji 
 � Przygotowanie sprawozdania z  pomiarów, łącznie z  oceną sku-

teczności poprzez porównanie wyników z  wybranymi kryteriami 
ochrony katodowej

 � Pomiar potencjału załączeniowego konstrukcji metodą CIPS
 � Pomiar potencjału konstrukcji względem ziemi oddalonej
 � Pomiar potencjału konstrukcji metodą CIPS w reżimie załącz / wyłącz
 � Ustalenie interwałów w dopływie prądu ochrony podczas pomia-

rów potencjału wyłączeniowego  
 � Potwierdzenie poprawności synchronizacji przerw w  dopływie 

prądu ochrony podczas pomiarów potencjału wyłączeniowego
 � Pomiar potencjału załączeniowego oraz wyłączeniowego wolnego 

od składowej IR, a także natężenia prądu stałego i przemiennego na 
elektrodach symulujących

 � Pomiar gradientu potencjału w ziemi
 � Przeprowadzanie pomiarów intensywnych, zgodnie z ISO 15589-1
 � Pomiar tłumienia sygnału przemiennoprądowego o  określonej 

częstotliwości
 � Przeprowadzanie pomiarów DCVG bez rejestracji wyników
 � Przeprowadzanie pomiarów DCVG wraz z  cyfrową rejestracją 

wyników
 � Przeprowadzanie pomiarów metodą Pearsona (ACVG)
 � Pomiary oddziaływań źródeł obcych, statycznych (niezmiennych 

w czasie), prądów stałych
 � Pomiary oddziaływań źródeł obcych,  dynamicznych (zmiennych 

w czasie), prądów stałych
 � Analizowanie i zwalczanie oddziaływań obcych, statycznych (niez-

miennych w czasie), prądów stałych  
 � Analizowanie i  zwalczanie oddziaływań obcych, dynamicznych 

(zmiennych w czasie) prądów stałych
 � Analizowanie i zwalczanie oddziaływań obcych, statycznych (niez-

miennych w czasie), prądów przemiennych  
 � Analizowanie i  zwalczanie oddziaływań obcych, dynamicznych 

(zmiennych w czasie) prądów przemiennych
 � Nadzór nad naprawą kabli i przyłączy kablowych
 � Sprawdzanie odizolowania rur osłonowych od rur przewodowych
 � Przeprowadzanie oględzin stanu technicznego nieskomplikowanych 

elementów systemu ochrony katodowej (np. stacji pomiarowych)
 � Przeprowadzanie oględzin powłoki ochronnej pod kątem uszkodzeń
 � Przeprowadzanie szczegółowej kontroli pod kątem uszkodzeń 

powłoki oraz naruszenia struktury materiału rurociągu
 � Pomiar skuteczności ochrony katodowej pod odspojoną powłoką
 � Pobieranie próbek gleby oraz osadów z  konstrukcji do badań 

laboratoryjnych
 � Wykonywanie w  terenie podstawowych prób chemicznych 

i mikrobiologicznych
 � Pomiar zasięgu korozji na powierzchni konstrukcji
 � Ocena danych, określenie przyczyny korozji i dobranie środków 

zaradczych
 � Przeprowadzanie badań polaryzacyjnych, analiza i  interpretacja 

wyników w postaci E=f(log i)

 � Wykonywanie pomiarów potencjału rurociągów, których trasa 
przecina zbiorniki wodne (jeziora, rzeki i ich ujścia, itp.)

 � Wykonywanie pomiarów zapotrzebowania prądowego dla ochrony 
rurociągów, w tym wykonanych w technologii przewiertów sterow-
anych oraz innych instalacji podziemnych 

4. Podsumowanie

Powyżej w dużym skrócie przedstawiona została trudna histo-
ria wdrożenia w Polsce systemu certyfikacji osób zajmujących się 
technologią ochrony katodowej. Zaprezentowano także olbrzy-
mi zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej obecnie wymaganej  
w procesie certyfikacji osób zawodowo związanych z tą technolo-
gią zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Informacje te mają na celu 
zwrócenie po raz kolejny uwagi na znaczący wpływ jaki może mieć 
poruszona problematyka na jakość i skuteczność zabezpieczeń 
przeciwkorozyjnych realizowanych z wykorzystaniem tej technolo-
gii ochrony przed korozją podziemnej infrastruktury przemysłowej.

 Aktualne są słowa sprzed kilku lat: „Czynności związane z bada-
niami, projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją, a w szcze-
gólności oceną skuteczności działania systemów ochrony kato-
dowej, w  świetle uznanych i  obecnie rozszerzanych wymagań 
międzynarodowych, powinny być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel posiadający wymagane kompetencje 
potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Fakt ten musi w koń-
cu znaleźć swoje odzwierciedlenie w polskim Prawie budowlanym 
w formie ustanowienia uprawnień dla personelu ochrony katodo-
wej w sposób analogiczny jak dla innych specjalności zawodowych. 
Praktyka już to potwierdziła, ponieważ od dawna w  projektach 
technicznych (np. rurociągów, zbiorników podziemnych) wydzie-
lany jest odrębny dział „Ochrona katodowa” w branży elektrycznej. 
Zmiany te, jak również nadzór nad samym procesem certyfikacji 
personelu ochrony katodowej w UDT CERT, powinno  wprowadzić  
Ministerstwo  Gospodarki  w   porozumieniu  z  innymi resortami. 
Uporządkowanie i podniesienie rangi tej strefy działalności  tech-
nicznej  do  uznanego  w  świecie  poziomu  oczekiwane jest w śro-
dowisku od dawna.”[8].
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