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Powołanie własnej specjalistycznej firmy inicjowane było kilka
krotnie w Zespole Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją w  Ka
ted rze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Gdańskiej, której kierownikiem był prof. 
Romuald Juchniewicz, uznany specjalista w tej dziedzinie wiedzy 
oraz orędownik szerokiej i ścisłej współpracy nauki z polskim prze
mysłem. Zaczęło się od stworzenia interdyscyplinarnego zespołu 
w „Korchem”ie we Włocławku na początku lat siedemdziesiątych, 
potem nawiązano współpracę z firmą „Posteor” i z sukcesem  wdro
żono ochronę katodową na kilku dużych obiektach przemysłowych. 
Dalsze poszukiwania ekspansji w kierunku przemysłu doprowadziły 
do udziału w stworzeniu spółdzielni „Infracorr” w Gdyni, gdzie zaini
cjowano wdrożenia metod elektrochemicznych w gospodarce ko
munalnej. Niestety żadna z tych form kooperacji nie była wów czas 
stabilna i nie umożliwiała oczekiwanego rozwoju współpracy z uczel
nią. W latach osiemdziesiątych Zespół koordynował prace badawcze 
w  Polsce z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozją i  był 

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo 
Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych 

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwko-
rozyjnych CORRPOL Sp. z o.o. w Gdańsku obchodzi już 30-tą 
rocznicę swojej działalności w dziedzinie elektrochemicznej 
ochrony przed korozją. W tej technologii oferuje swoje usługi 
w pełnym zakresie, a więc: w fazie badawczej, projektowej, pro-
dukcyjnej, wykonawczej i eksploatacyjnej. Takie stwierdzenia 
zazwyczaj wyczerpują charakterystykę firmy i nadal nie wiado-
mo, dlaczego i czym się ona w rzeczywistości zajmuje. Pomimo 
tego, że od lat SPZP CORRPOL ugruntował swoją pozycję na ryn-
ku krajowym i europejskim, często pytani jesteśmy o nasze ko-
rzenie, o źródła wiedzy i pochodzenie naszego doświadczenia 
zawodowego. Obecny jubileusz jest kolejną okazją, by o firm-
ie ponownie napisać coś więcej – o przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości.

żywo zainteresowany wdrażaniem rezultatów prac naukowych 
w  prze myśle. Zapowiadane zmiany w prawie spółek handlowych 
z końcem 1987 r. zadecydowały ostatecznie o szybkim powoła
niu przez 10 pracowników uczelni własnej firmy „CORRPOL” i nieco 
później siostrzanej spółki „Corrpolex”  z Wojewódzkim Klubem Tech
niki i Racjonalizacji w Gdańsku.

Pierwszy zarząd firmy, będący mariażem doświadczenia przemys
łowego zdobytego w kraju i za granicą oraz nauki, utworzyli: główny 
organizator firmy inż. Roman Kamień wówczas były dyrektor „Nafto
budowy” Kraków – O/Gdańsk i dr inż. Andrzej Widuchowski członek 
zespołu politechnicznego. Jednym z głównych zadań powstałej firmy 
wykonawczej było wdrażanie wyników prac naukowobadawczych 
w dziedzinie elektrochemicznej ochrony przed korozją. W ten sposób 
rezultaty prac z zakresu ochrony przed korozją, wykonywanych na 
uczelni w ramach badań własnych, problemów węzłowych i central
nych programów rozwojowych, miały szansę zostać przeniesione na 
grunt przemysłowy. 

Ścisła współpraca SPZP CORRPOL z Politechniką Gdańską, pole
gająca na realizacji 18tu umów wdrożeniowych oraz wykorzysty wa
niu uczelni jako zaplecza naukowobadawczego, zakończyła się wraz 
z  roz wiązaniem Zespołu Ochrony Elektrochemicznej na PG w  roku 
1995. W ciągu kilku następnych lat praktycznie cała kadra wraz ze 
swoim ponad trzydziestoletnim doświadczeniem naukowobadaw
czym i dydaktycznym z zakresu nauki o korozji i ochronie metali 
prze niosła się do własnej firmy, wśród nich między innymi 6 specja
listów, którzy doktoryzowali się z problematyki ochrony katodowej. 
Pomimo upływu czasu nie zrezygnowali oni z ambicji naukowych 
i dy daktycznych, co znajduje odzwierciedlenie w codziennym życiu 
firmy. Tak zakończyło się tworzenie pierwszego w Polsce profesjo
nalnego przedsiębiorstwa zajmującego się wyłącznie technologią 
elektrochemicznej ochrony przed korozją, a cechą charakterystyczną 
jest to, że kadrę firmy stanowią chemicy z dużym doświadczeniem 
przemysłowym, przygotowanych do rozwiązywania najróżniejszych 
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problemów dotyczących korozji elektrochemicznej urządzeń i kon
strukcji metalowych.

Wyjeżdżając samochodem z Gdańska w kierunku Warszawy, tuż 
przed Rafinerią Gdańską, nie sposób nie spostrzec grafitowej bryły 
nowoczesnego budynku z widocznymi z daleka białoczerwony
mi napisami „CORRPOL”. To czwarta w trzydziestoletniej już historii 
firmy siedziba, tym razem własna, zbudowana ogromnym wysił
kiem bez dotacji i bez pożyczek baza warunkująca sprawne funk
cjonowanie przedsiębiorstwa. Zaprojektowano tutaj pomieszczenia 
laboratoryjne i produkcyjne, mechaniczne, elektryczne i chemiczne, 
jest tu również miejsce na pracownie projektowe, salę wykładową 
i pomieszczenia biurowe.

W trzydziestoletnim okresie istnienia firmy wykonanych zostało 
kilkaset instalacji ochrony katodowej, wszystkie na bazie własnych 
opracowań projektowych oraz z wykorzystaniem elementów i urzą
dzeń własnej produkcji. Opracowano i wdrożono do produkcji no
wo czesne impulsowe wysokowydajne źródła prądu stałego (sta
cje ochrony katodowej i drenaże), opanowana została produkcja 
nowoczesnych elektrod odniesienia, elektrod symulujących i sond 
ko ro zyjnych oraz zaawansowanych technicznie czujników koro zy
metrycznych. Podjęto produkcję anod galwanicznych i anod żelazo
krzemowych, a także nowoczesnych anod na bazie elektrod Ti/MMO, 
również popularnych anod kanistrowych. Zapewnienie naj wyż szej 
jakości wyrobów zmusza do importu materiałów dostarczanych 
przez firmy specjalistyczne, np. indyjskie, czeskie czy niemieckie. 

Z nowatorskich wdrożeń należy wymienić te najważniejsze:

•	 Pierwsze	zastosowanie	ochrony	katodowej	całej	infrastruk
tury podziemnej na terenie całego dużego zakładu przemysłowe
go w Elektrowni „Opole”. Wykonano ocenę zagrożenia korozyjnego 
obiektów, projekty systemów ochronnych, dostawę urządzeń, insta
lację i nadzór eksploatacyjny (łącznie 45 instalacji). Kolejnym obiek
tem, na którym zainstalowana została tego typu ochrona podziemnej 
infrastruktury, są Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (54 instalacje).

•	 Pierwsze	zastosowanie	ochrony	katodowej	wewnątrz	wiel
ko   średnicowych rurociągów wody chłodzącej w elektrowni cieplnej 
 Elektrowni „Łaziska”. Zaprojektowane zostały wszystkie podzespoły, 
dostarczone materiały, wykonana wewnątrz rur instalacja.

•	 Pierwsze	zastosowanie	ochrony	katodowej	wewnątrz	ruro
ciągu wodnego za pomocą anod dyskretnych montowanych pod
czas ciągłej eksploatacji obiektu  DN1000 w Hucie Arcelor Mittal 
Ostrava – Czechy.

•	 Pierwsze	 zastosowanie	 ochrony	 katodowej	 pirsów	 stalo
wych za pomocą aluminiowych anod galwanicznych spawanych 
pod wodą  Naftoport Gdańsk S.A. Wdrożono ochronę katodową 
podwodnych konstrukcji pirsu rozładunku paliw płynnych w Porcie 
Północnym w Gdańsku.

•	 Pierwsze	zastosowanie	ochrony	przed	porastaniem	chłod
ni kominowych za pomocą elektrochemicznego dozowania jonów 
miedzi – Elektrownia „Opole”.

Także do sukcesów należy zaliczyć realizację ochrony katodowej 
tranzytowego JamałEuropa Zachodnia, gdzie SPZP CORRPOL był 
dostawcą i wykonawcą wszystkich instalacji ochrony katodowej 
na terenie Polski, a ponadto systemu kontrolnopomiarowego na 
około 1/3 długości tego rurociągu. Tak duże zakłady przemysłowe 
jak: Internatiosnal Paper S.A. w Kwidzynie, Soda Mątwy S.A., PKN OR
LEN S.A., LOTOS S.A.  powierzyły ochronę przeciwkorozyjną swoich 
strategicznych rurociągów podziemnych firmie CORRPOL. Wśród 
skromniejszych osiągnięć firmy należy wyróżnić opracowanie opty
malnego systemu ochrony katodowej podziemnych zbiorników pali
wowych, który wyróżniony został tytułem „Produktu roku” na targach 
„Stacja Paliw 2003” w Warszawie. Został on już wdrożony na stacjach 
Statoil (Circle K), Shell, Orlen, BP, Lotos w kilkuset egzemplarzach. 

Z satysfakcją należy odnotować, że SPZP CORRPOL opracowuje 
podzespoły i urządzenia korzystając przede wszystkim z polskich 
materiałów, a w swojej działalności reprezentuje polską myśl tech
niczną. Korzystając z dofinansowania UE w ramach programu „Inno
wacyjna gospodarka” opracowano 3 prototypy nowych urządzeń 
i uzyskano na nie 2 patenty UPRP. 

CORRPOL jest siedzibą Polskiego Stowarzyszenia Korozyj nego, 
uczestniczy w pracach normalizacyjnych PKN a także w pracach UDT 
CERT nad wdrożeniem procesu certyfikacji personelu ochrony ka
todowej wg normy PNEN 15257.

Dzięki wysokiej specjalizacji posiadanej kadry naukowotechnicz
nej SPZP CORRPOL może podejmować się samodzielnego roz wią
zania problemów technicznych związanych z wszystkimi niuan
sami technologii ochrony katodowej. Współpracujemy blisko w tym 
zakresie między innymi z firmami czeskimi (KPTECH Ostrava, JEKU 
Praha) i firmą estońską (IPBaltija), a obecnie zarysowała się możli
wość kooperacji z duńskim oddziałem firmy FORCE Technology.

Utrzymanie specjalistycznej kadry i wyszkolonego personelu, 
włas nych pomieszczeń i środków transportu oraz specjalistyczne
go sprzętu pomiarowego i aparatury, a także zapewnienie funkcjo
no wania odpowiedniego systemu jakości (szkolenia, certyfikacje, 
atestacje itp.) pociąga za sobą spore koszty. Mamy jednak świado
mość tego, że daje to naszym odbiorcom poczucie rzetelnej obsługi, 
gwarancji jakości i pewności stałej współpracy, ponieważ jawimy się 
jako doświadczony partner, dysponujący nowoczesnymi wyrobami, 
dogłębną wiedzą i sprawdzonymi technologiami. Cechy te stano wią 
o atrakcyjności kooperacji z SPZP CORRPOL, niestety dostrzeganą 
głównie przez przedsiębiorstwa zagraniczne.

Andrzej Hoffmann
Dyrektor SPZP CORRPOL Gdańsk
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