
detekcja i pomiary

Pierwsze wdro˝enia ochrony katodowej
w gospodarce morskiej sí gajà poczàtków
XIX wieku. Zastosowania tej technologii
ochrony przed korozjà metalowych konstruk-
cji eksploatowanych w ziemi, g∏ównie ruro-
ciàgów, rozpocz ∏́y sí  nieco póêniej – na
prze∏omie XIX i XX wieku. W Europie w tym
czasie w g∏ównej mierze prowadzone by∏y
usilne starania celem zapobie˝enia silnej ko-
rozji wywo∏ywanej przez dopiero co wdro˝o-
nà elektrycznà trakcj́  tramwajowà, a w zasa-
dzie przez up∏ywajàce z szyn do ziemi pràdy
b∏àdzàce. Z tego okresu pochodzà pierwsze
patenty zwiàzane z ochronà przed pràdami
b∏àdzàcymi i nowatorskie zastosowania prze-
mys∏owe ochrony katodowej. 

Wraz z rozwojem wydobycia ropy nafto-
wej i gazu, gdy stalowe rurociàgi podziemne
sta∏y sí  bardzo dogodnym Êrodkiem trans-
portu surowców i paliw, ochrona katodowa
szybko osiàgn ∏́a poziom rozwoju gwarantu-
jàcy uzyskanie sukcesu technicznego, zna-
czàco przed∏u˝ajàc ˝ywotnoÊç chronionych
obiektów, oraz sukcesu ekonomicznego,
przynoszàc pokaêne oszcz´dnoÊci na wyd∏u-
˝eniu okresu mí dzy remontami. Sformu∏o-
wane zasady i kryteria ochrony katodowej
w Stanach Zjednoczonych w latach trzydzie-
stych ubieg∏ego wieku sta∏y sí  wzorcem,
który w swych g∏ównych za∏o˝eniach stoso-
wany jest nieomal bez zmian do dnia dzisiej-
szego. Tu˝ po II wojnie Êwiatowej powsta∏o
tam stowarzyszenie specjalistów, którzy zaj-
mowali sí  walkà z korozjà w urzàdzeniach
przemys∏owych (NACE). Dzisiaj jest to naj-
wí ksza organizacja o zasí gu Êwiatowym
skupiajàca blisko 20 tysí cy cz∏onków, a jej
celem jest upowszechnianie wiedzy na te-
mat przyczyn i skutków korozji we wszyst-
kich dziedzinach dzia∏alnoÊci cz∏owieka (zob.
www. nace. org). 

W Europie metod´ ochrony katodowej do
zabezpieczenia przed korozjà rurociàgów sta-
lowych zacz´to stosowaç w latach pí çdzie-
siàtych ubieg∏ego stulecia. Po pierwszych za-
stosowaniach na terenie Niemiec w nied∏u-
gim czasie doczekaliÊmy sí  tak˝e pierwszej
instalacji w Polsce (1954 r.). Nied∏ugo póêniej
w okresie od sierpnia 1963 r. do listopada

1965 r. zainstalowano i uruchamiano ochro-
n´ katodowà Rurociàgu „Przyjaêƒ”. By∏ to
pierwszy w kraju wa˝ny i du˝y obiekt, dla któ-
rego zaprojektowano i uruchomiono ochro-
n´ katodowà. 

Rok 1966 zaowocowa∏ wydaniem bardzo
wówczas wa˝nej ustawy o wzmo˝eniu walki
z korozjà w gospodarce narodowej, a w ob-
szarze ochrony katodowej – wydaniem
pierwszej powojennej polskiej normy PN-
-66/E-05024, która nak∏ada∏a obowiàzek sto-
sowania tej technologii ochrony przeciwko-
rozyjnej (stosowanie norm by∏o wtedy obo-
wiàzkowe) na wszystkich podziemnych
i podwodnych konstrukcjach metalowych,
ze szczególnym uwzgĺ dnieniem wszelkiego
rodzaju metalowych rurociàgów i pancerzy
kabli. To od tamtego czasu w Polsce odnoto-
waç mo˝na znaczàcy post´p w stosowaniu
ochrony katodowej, g∏ównie w telekomuni-
kacji i gazownictwie oraz gospodarce mor-
skiej. Wkrótce zosta∏a nawiàzana wspó∏pra-
ca mí dzynarodowa, rozpocz´to te˝ w tej
dziedzinie edukacj́  na szczeblu Êrednim
i wy˝szym. 

Prawnà opiek´ i inicjatyw´ normalizacyjnà
sprawowa∏o nad normami z zakresu ochrony
katodowej Ministerstwo ¸àcznoÊci. W roku
1970 opracowany zosta∏ pakiet norm, który –
nowelizowany kilkakrotnie – dotrwa∏ do mo-
mentu wstàpienia Polski do Unii Europej-
skiej, kiedy to dokumenty te w sposób urz´-
dowy straci∏y swojà aktualnoÊç. Miarà post´-
pu jest to, ˝e jedno z g∏ównych zastosowaƒ
ochrony katodowej – zabezpieczenie przed
korozjà pancerzy kabli telekomunikacyjnych
– przesta∏o istnieç wraz z powszechnym
wprowadzeniem techniki Êwiat∏owodowej,
zaÊ ochrona katodowa straci∏a wówczas
swojego naturalnego „partnera”. Niestety, do
dzisiaj nie zastàpi∏y go resorty zajmujàce sí
transportem i magazynowaniem gazu czy ro-
py naftowej – tak jak dzieje sí  to praktycznie
na ca∏ym Êwiecie. 

Podczas prac nad nowymi polskimi norma-
mi wy∏oni∏a sí  grupa specjalistów ochrony
katodowej ze Êrodowiska naukowego i tech-
nicznego, która w roku 1972 powo∏a∏a przy
Zarzàdzie G∏ównym Stowarzyszenia Elektry-

ków Polskich Centralnà Komisj́  Elektroche-
micznej Ochrony przed Korozjà. Grupa ta, po
przekszta∏ceniu sí  w roku 1994 w Polski Ko-
mitet Elektrochemicznej Ochrony przed Koro-
zjà, prowadzi do dnia dzisiejszego dzia∏alnoÊç
statutowà, której zasadniczym celem jest
wspieranie, propagowanie i rozwój elektro-
chemicznej ochrony przed korozjà w Polsce.
Komitet jest cz∏onkiem Polskiego Stowarzy-
szenia Korozyjnego, które z kolei partycypuje
w pracach Europejskiej Federacji Korozyjnej. 

Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony
przed Korozjà aktywnie wspó∏uczestniczy
przy opracowywaniu nowych norm europej-
skich z dziedziny ochrony katodowej. Aktual-
ne normy europejskie (zebrane w tabeli 1) nie
tylko sà zbiorem wymagaƒ, ale tak˝e i wspó∏-
czesnej wiedzy z zakresu ró˝nych przemys∏o-
wych zastosowaƒ ochrony katodowej. Ich
powszechne stosowanie mo˝e zapewniç
zmniejszenie ró˝nicy technologicznej pomí -
dzy naszym krajem a krajami technicznie roz-
winí tymi. Przy wspó∏pracy z PKN doprowa-
dzono do tego, ˝e niemal wszystkie normy
z zakresu ochrony katodowej, opracowane
i przyj́ te do stosowania w Unii Europejskiej,
zosta∏y przet∏umaczone na j́ zyk polski. 

Elektrochemiczna ochrona przed korozjà,
w której wykorzystuje sí  zjawisko polaryza-
cji katodowej za pomocà sta∏ego pràdu elek-
trycznego, dzieli sí  w zale˝noÊci od kierunku
tej polaryzacji oraz êród∏a pràdu polaryzujàce-
go w sposób pokazany na rys. 1. Najwí ksze
zastosowanie posiada ochrona katodowa,
poniewa˝ wykorzystywana jest w typowych
Êrodowiskach korozyjnych wyst´pujàcych
zarówno w warunkach naturalnych (ziemia,
woda), jak równie˝ przemys∏owych (media
chemiczne, beton). Wyró˝niç mo˝na przy-
padki ochrony katodowej od strony ze-
wn´trznej, gdy zewn´trzne powierzchnie
obiektu kontaktujà sí  ze Êrodowiskiem koro-
zyjnym, oraz od wewn´trznej, gdy Êrodowi-
sko korozyjne znajduje sí  wewnàtrz obiektu
metalowego. Podzia∏ ten przedstawionyy zo-
sta∏ na rys. 2. Porównujàc ten podzia∏ ze spi-
sem norm, ∏atwo zauwa˝yç, ˝e normalizacja
obejmuje niemal wszystkie dziedziny zasto-
sowaƒ technicznych ochrony katodowej. 
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Rola i znaczenie ochrony katodowej w go-
spodarce i przemyÊle w krajach wysoce roz-
winí tych od dawna by∏y istotne z uwagi na
niezwykle wysokà efektywnoÊç tej metody
ochrony przed korozjà, a tym samym tak˝e
i wysoki próg bezpieczeƒstwa eksploatacji
chronionych w ten sposób obiektów pod-
ziemnych i podwodnych. Odzwierciedle-
niem Êredniego poziomu technicznego
w ka˝dej dziedzinie techniki sà uznane i przy-
j́ te do stosowania normy. Jednak w proble-
matyce ochrony katodowej, wiedzy interdy-
scyplinarnej, normy te tworzone sà przez
specjalistów z zamiarem wykorzystywania
ich tak˝e przez specjalistów. Znamienne jest
to, ˝e zarówno w polskich, amerykaƒskich
czy europejskich dokumentach informacje
o takim podejÊciu mo˝na znaleêç niemal
w ka˝dym dokumencie, gdzie w preambule
normy przeczytaç mo˝na, ˝e interpretacji
wymagaƒ mo˝e dokonywaç wy∏àcznie od-
powiednio wykszta∏cony i doÊwiadczony
personel techniczny. O tym, ˝e olbrzymià
wag´ przyk∏ada sí  do wykszta∏cenia, wie-
dzy i doÊwiadczenia tego personelu, Êwiad-
czy wielostopniowa certyfikacja s∏u˝b tech-
nicznych (4-stopniowa w USA, 3-stopniowa
w UE). Wymagania w tym zakresie, przyj́ te
do stosowania tak˝e w Polsce, zawarte sà
w normie PN-EN 15257 „Ochrona katodowa
– Poziomy kompetencji oraz certyfikacja per-
sonelu ochrony katodowej”. Nale˝y mieç na-

dziej́ , ̋ e jak najszybsze uregulowanie praw-
ne w polskim ustawodawstwie sprawi, ˝e
nie tylko znaczàco wzroÊnie poziom tech-
niczny realizacji systemów ochrony katodo-
wej oraz poziom wykszta∏cenia nowej gene-
racji specjalistów w tej dziedzinie, ale tak˝e

straci racj́  bytu uprawiana obecnie w wielu
p∏aszczyznach cha∏upnicza dzia∏alnoÊç go-
spodarcza. Nara˝a ona na straty nie tylko nie-
Êwiadomych inwestorów, ale tak˝e podwa-
˝a w ich oczach zalety tej metody ochrony
przed korozjà. 
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Tabela 1. Normy europejskie z zakresu ochrony katodowej

NNOORRMMAA

CEN/TS 14038 -
1: 2004 

TTYYTTUU¸̧

Electrochemical realkalization and chloride extraction treatments
for reinforced concrete – Part 1: Realkalization 

PPLL

-

CEN/TS 
15280: 2006 

Evaluation of a. c. corrosion likelihood of buried pipelines – 
Application to cathodically protected pipelines 

+

EN 12068: 1998 

EN 12473: 2000 

Cathodic protection – External organic coatings for the corrosion
protection of buried or immersed steel pipelines used in conjunc-
tion with cathodic protection – Tapes and shrinkable materials 

General principles of cathodic protection in sea water 

+

+

EN 12474: 2001 Cathodic protection of submarine pipelines -
EN 12495: 2000 Cathodic protection for fixed steel offshore structures -

EN 12499: 2003 Internal cathodic protection of metallic structures +

EN 12499: 2003/
AC: 2006 

Internal cathodic protection of metallic structures -

EN 12696: 2000 Cathodic protection of steel in concrete +

EN 12954: 2001 Cathodic protection of buried or immersed metallic structures –
General principles and application for pipelines 

+

EN 13173: 2001 Cathodic protection for steel offshore floating structures +

EN 13174: 2001 Cathodic protection for harbour installations +

EN 13509: 2003 Cathodic protection measurement techniques +

EN 13636: 2004 Cathodic protection of buried metallic tanks and related piping +
EN 14505: 2005 Cathodic protection of complex structures +

EN 15112: 2006 External cathodic protection of well casings +

EN 15257: 2006

EN 50122-2: 1998

Cathodic protection – Competence levels and certification
of cathodic protection personnel

Railway applications. Fixed installations. Protective provisions against
the effects of stray currents caused by d. c. traction systems

+

+

EN 50162: 2004 Protection against corrosion by stray current from direct current
systems

+

Rys. 1. Podzia∏ technologii elektrochemicznej
ochrony przed korozjà

Rys. 2. G∏ówny zakres zastosowania ochrony katodowej 
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