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WOJCIECH SOKÓLSKI1 

OCHRONA ELEKTROCHEMICZNA – CEL, 
EFEKTY, SKUTKI ZANIEDBAŃ 

ELECTROCHEMICAL PROTECTION – SCOPE, 
RESULTS, CONSEQUENCES OF NEGLIGENCE 

STRESZCZENIE 

Omówiono na przykładzie aglomeracji miejskich zakres zagrożeń korozyjnych oraz zastosowania technolo-
gii ochrony elektrochemicznej (ochrony katodowej) konstrukcji podziemnych - infrastruktury. Zaprezentowano 
wszystkie nowoopracowane normy europejskie dotyczące systemów ochrony katodowej (rurociągów, zbiorni-
ków, orurowań odwiertów, żelbetu, konstrukcji hydrotechnicznych) i ograniczania oddziaływań prądów błą-
dzących. Na bazie norm przedstawiono nowe podejście do kryteriów ochrony przeciwkorozyjnej oraz certyfika-
cji personelu zajmującego się ochroną katodową. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia prądów błądzą-
cych oraz technik ich badania. Szerzej nieco omówiono korelacyjną metodę oceny zagrożenia wywoływanego 
przez prądy błądzące. Wskazano na związek pomiędzy skutecznością systemów ochrony katodowej a bezpie-
czeństwem eksploatacji konstrukcji podziemnych. 

Słowa kluczowe 
Ochrona katodowa, prądy błądzące, bezpieczeństwo eksploatacji konstrukcji podziemnych. 

SUMMARY 

The paper presents corrosion hazards and application of electrochemical protection technology (cathodic 
protection) of underground structures - infrastructure on the example of municipal agglomerations. All newly 
established European standards have been presented concerning cathodic protection systems (pipelines, tanks, 
borehole casings, reinforced concrete, hydrotechnical structures) and limiting of stray current interaction. A 
novel approach has been demonstrated on the basis of standards to anticorrosion protection criteria and certifi-
cation of personnel dealing with cathodic protection. Special attention has been given to stray current problems 
and their investigation techniques. The correlation method of stray current hazard evaluation has been more 
widely discussed. A correlation has been indicated between effectiveness of cathodic protection system and 
exploitation safety of  underground structure.  

Key words 
Cathodic protection, stray currents, exploitation safety of underground structure  
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1. WPROWADZENIE 

Na terenie aglomeracji miejskich i przemys-
łowych z biegiem czasu wytwarza się gęsta sieć 
podziemnych rurociągów i kabli, której zadaniem 
jest techniczna obsługa gospodarczej działalności 
człowieka. Na tę infrastrukturę składają się wszel-
kiego rodzaju rurociągi: wodociągi, gazociągi, cie-
płociągi, kanalizacja, naftociągi, oraz kable teleko-
munikacyjne i energetyczne. Do niej zaliczyć należy 
także wszelkiego rodzaju metalowe zbiorniki pod-
ziemne, a także konstrukcje żelbetowe.  

Korozji w ziemi ulegają obiekty metalowe. Roz-
szczelnienie rurociągów, czy perforacja ścianek 
powoduje powstawanie wycieków i w konsekwencji 
awarie korozyjne. Niektóre z nich są szczególnie 
niebezpieczne – wybuchy gazu, wycieki paliw. 
Z pozoru tak niewinne uszkodzenie jakim wydaje się 
perforacja ciepłociągu może spowodować zagroże-
nie życia ludzkiego. Uszkodzenie metalowego pan-
cerza kabla telefonicznego całkowicie dezorganizuje 
telekomunikację, zaś kabla energetycznego - nie-
bezpieczne upływy prądów i możliwość porażeń. 
Oprócz wspomnianych wyżej bezpośrednich skut-
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TABLICA 1. Aktualny spis norm europejskich dotyczących ochrony katodowej 

TABLE 1. Updated list of European standards concerning cathodic protection 

Norma Tytuł 

CEN/TS 14038-1:2004  Electrochemical realkalization and chloride extraction treatments for reinforced concrete - Part 
1: Realkalization  

CEN/TS 15280:2006  Evaluation of a.c. corrosion likelihood of buried pipelines - Application to cathodically protected 
pipelines  

EN 12068:1998  Cathodic protection - External organic coatings for the corrosion protection of buried or im-
mersed steel pipelines used in conjunction with cathodic protection - Tapes and shrinkable 
materials  

EN 12473:2000  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 2499:2003/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 applica-

tion 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 Cathodic protection - Competence levels and certification 

of cathodic protection personnel 
EN 50122-2:1998 Railway applications. Fixed installations. Protective provisions against the effects of stray cur-

rents caused by d.c. traction systems 
EN 50162:2004 Protection against corrosion by stray current from direct current systems 

 
ków awarii korozyjnych występują skutki pośrednie, 
do których zalicza się przede wszystkim koniecz-
ność przeprowadzenia remontów, rozkopania na-
wierzchni jezdni, wprowadzenia uciążliwych objaz-
dów itp. Można zaryzykować stwierdzenie, że więk-
szość tzw. „wykopków” w miastach spowodowanych 
jest w sposób bezpośredni lub pośredni przez zjawi-
sko korozji. 

Na korozję infrastruktury składa się szereg 
czynników: zespół czynników fizyko-chemicznych 
gruntu stanowiący o jego agresywności korozyjnej 
oraz oddziaływania zewnętrzne mechaniczne i elek-
tryczne, głównie prądy błądzące. Największe zagro-
żenie dla metalowych konstrukcji podziemnych  
w aglomeracjach miejskich i przemysłowych stano-
wią przede wszystkim prądy błądzące. 

2. OCHRONA KATODOWA –  
    ZABEZPIECZENIE  
    PRZECIWKOROZYJNE  
    KONSTRUKCJI PODZIEMNYCH 

Ponad 100 lat temu pojawiły się pierwsze roz-
wiązania techniczne ochrony katodowej - techniki,  
w której do walki z korozją w takich warunkach za-
przęga się stały prąd elektryczny. To ten prąd wpły-

wając do powierzchni konstrukcji w miejscach 
uszkodzeń powłoki ochronnej hamuje przebiegające 
tam procesy korozyjne. A więc w miejscach najbar-
dziej zagrożonych, w których nie tylko potencjalnie, 
ale w rzeczywistości następują ubytki korozyjne, tj. 
we wszelkiego rodzaju defektach dielektrycznej 
powłoki ochronnej, następuje wskutek przepływu 
prądu ochrony katodowej proces odwrotny – hamo-
wanie procesu korozyjnego. Przy odpowiedniej ilo-
ści przepływającego ładunku elektrycznego proces 
korozji może być całkowicie zahamowany. Ochrona 
katodowa jest podstawową metodą zaliczaną do 
ochrony elektrochemicznej. 

Kryteria ochrony katodowej, pozwalające na 
kontrolę  z powierzchni ziemi zabezpieczenia prze-
ciwkorozyjnego niewidocznych metalowych kon-
strukcji podziemnych i podwodnych, zostały sformu-
łowane już w latach trzydziestych ubiegłego wieku  
i są w zasadzie aktualne do dnia dzisiejszego. A 
zatem sprawa jest jasna – pod ziemią i pod wodą 
stalowe konstrukcje można całkowicie chronić przed 
korozją za pomocą niskonapięciowego stałego prą-
du elektrycznego - i to w rzeczywistości on, a nie 
powłoki, decyduje o bezpieczeństwie eksploatacji 
obiektów podziemnych i podwodnych w aglomera-
cjach miejskich i przemysłowych. 
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Kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, 
Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed 
Korozją przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich wskazywał na pilna potrzebę 
możliwie szybkiego tłumaczenia nowych norm z 
zakresu ochrony katodowej na język polski. Do dnia 
dzisiejszego opracowano kilkanaście nowych norm 
europejskich z dziedziny ochrony katodowej – ze-
brano je w tabl. 1. 

Cel ten został osiągnięty – praktycznie wszyst-
kie normy tłumaczone są na język polski na bieżąco. 
Normy te wprowadziły w technologii ochrony kato-
dowej kilka innowacji, do których należy zaliczyć 
nowe podejście do kryterium ochrony katodowej 
oraz wprowadzenie ostatnio wymagań dotyczących 
certyfikacji personelu zajmującego się tą techniką 
ochrony metali. 

2.1. Kryterium ochrony 

Norma PN-EN 12954 wprowadza zasadniczo 
inne pojęcie kryterium ochrony katodowej niż sto-
sowane do tej pory. Co prawda kryterium to nadal 
odnosi się do potencjału konstrukcji chronionej 
i liczbowo odpowiada przyjętym powszechnie kano-
nom technologii ochrony katodowej, to jednak jego 
definicja jest z gruntu inna. Otóż wg normy jako 
potencjał ochronny uważa się taki, przy którym 
szybkość korozji jest mniejsza niż 0,01 mm na rok. 
Jednocześnie stwierdza się, że "taka szybkość ko-
rozji jest dostatecznie mała, żeby nie dochodziło do 
uszkodzeń korozyjnych".  

Jakie są konsekwencje takiego podejścia? Po 
pierwsze uznanie, że istnieje technicznie uzasad-
niona granica dopuszczalnej szybkości korozji, po-
niżej której uzyskuje się zadawalający efekt ochrony 
przed korozją. To podejście widoczne jest także 
w innych normach europejskich z zakresu ochrony 
przeciwkorozyjnej. Pozwala ono na bardziej ekono-
miczne stosowanie środków ochrony przeciwkoro-
zyjnej.  

Kolejną konsekwencją, którą łatwo przewidzieć, 
będzie bez wątpienia wzrost zainteresowania tech-
nikami pomiarowymi, które umożliwiają bezpośred-
nie określenie szybkości korozji konstrukcji polary-
zowanych katodowo. Już dzisiaj stosowane są 
z dużym powodzeniem różnego rodzaju czujniki 
korozymetryczne pozwalające na pośrednie 
lub bezpośrednie badanie na ich powierzchni kine-
tyki procesów korozyjnych. Wobec szeregu trudno-
ści, ciągle występujących pomimo blisko 100 lat 
doświadczeń, z samym pomiarem oraz interpretacją 
wyników pomiaru potencjału konstrukcji w  wa-
runkach polaryzacji katodowej czy w obecności 
prądów błądzących, należy prognozować rozwój 
tego kierunku, również z tego powodu, że nie wy-
magać będzie tak specjalistycznej wiedzy od perso-
nelu obsługi ochrony katodowej, jak jest to obecnie. 
Ponadto wynik pomiaru ubytku masy próbek jest 

znacznie bardziej przekonywujący i namacalny niż 
pomiar potencjału, stąd zaufanie do takich rezulta-
tów było i będzie zawsze większe.  

2.2. Certyfikacja personelu 

Poziom wykształcenia i kwalifikacja personelu 
zajmującego się  różnymi aspektami technologii 
ochrony katodowej w przemyśle i gospodarce, sta-
nie się niedługo przedmiotem nowych wymagań 
kwalifikacyjnych. Wydana w grudniu norma EN 
15257 „Ochrona katodowa - Poziomy kompetencji 
oraz certyfikacja personelu ochrony katodowej okre-
śla zasady kwalifikacji personelu dopuszczonego do 
prowadzenia działalności w zakresie technologii 
ochrony katodowej. W Polsce dotychczas nie obo-
wiązywały jakiekolwiek zasady związane z upraw-
nieniami do prowadzenia działalności technicznej 
związanej z ochroną katodowa konstrukcji podziem-
nych czy podwodnych, brak było także wymagań dla 
personelu związanego z tą specjalnością zawodo-
wą. W ogóle zawód związany z technologiami 
ochrony przeciwkorozyjnej nie doczekał się nobilita-
cji. Należy oczekiwać, że ww. norma te kwestie 
ureguluje jednoznacznie. Jej zatwierdzenie jest 
jednoznaczne z wprowadzeniem nowych zasad 
także w Polsce. Nie tyle ważne jest wdrożenie sa-
mej normy poprzez jej zatwierdzenie i przetłuma-
czenia na język polski, ale przede wszystkim wpły-
nięcie na zmianę prawa, które będzie egzekwować 
wymóg posiadania kwalifikacji określonych w tej 
normie w działalności technicznej (badania, projek-
towanie, wykonawstwo, nadzór, eksploatacja) sys-
temów ochrony katodowej. Jest to kolejne wyzwanie 
dla Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony 
przed Korozją – należy jak najszybciej zaznajomić 
wszystkich zainteresowanych z nowymi zasadami, 
możliwie sprawnie zorganizować niezbędne szkole-
nia kwalifikacyjne personelu i współuczestniczyć  
w stworzeniu niezbędnych poprawek do Prawa bu-
dowlanego. Konieczne będzie opracowanie szcze-
gółowych programów szkoleniowych oraz organiza-
cja odpowiednich kursów i egzaminów kwalifikacyj-
nych.  

3. PRĄDY BŁĄDZĄCE – NAJWIĘKSZE  
    ZAGROŻENIE W AGLOMERACJACH  
    MIEJSKICH 

Prądami błądzącymi nazywa się wszelkiego ro-
dzaju prądy elektryczne swobodnie przepływające  
w ziemi, które przedostały się do niej z obwodów 
roboczych. Prądy te niejako „zaśmiecają” sferę pod-
ziemną miasta, przepływają swobodnie w gruncie 
i pomiędzy poszczególnymi konstrukcjami podziem-
nymi, wybierając sobie drogi o najmniejszym oporze 
elektrycznym, np. rurociągami czy pancerzami kabli. 
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Olbrzymia szkodliwość prądów błądzących, wy-
wołujących katastrofalne uszkodzenia korozyjne na 
podziemnych konstrukcjach metalowych, niestety 
nie idzie w parze z dostępnym arsenałem środków 
do ich badania i przeciwdziałania wywoływanej 
przez te prądy bardzo niebezpiecznej korozji. Pod-
stawowe metody walki z prądami błądzącymi  
w zelektryfikowanych aglomeracjach miejskich oraz 
przemysłowych opracowane zostały na początku 
ubiegłego stulecia i w niemal tej samej postaci wy-
korzystywane są do dnia dzisiejszego.  

Znaczny postęp w dziedzinie elektroniki i mikro-
informatyki stworzył nowe możliwości badania prą-
dów błądzących. Umożliwił także opracowanie no-
wych podstaw teoretycznych korozji wywoływanej 
przez te prądy oraz zastosowanie skuteczniejszych 
środków eliminowania zagrożenia korozyjnego wy-
woływanego przez prądy błądzące na kon-
strukcjach podziemnych. 

Zagrożenie korozyjne konstrukcji podziemnych 
powodowane przez prądy błądzące jest stosunkowo 
łatwe do stwierdzenia jedynie w przypadku jedno-
znacznie ustalonego kierunku wypływu tych prądów 
z metalu do ziemi. Jednak w większości przypadków 
rzeczywistych, głównie w miastach gdzie eksplo-
atowana jest trakcja tramwajowa, oddziaływanie 
prądów błądzących jest bardziej złożone. Obserwuje 
się tam nie tylko losowo zmienną w czasie wartość 
tych prądów, ale także zmianę ich kierunku. Znako-
przemienny (bipolarny) charakter prądów błądzą-
cych jest w miastach typowy. W takich przypadkach 
ustalenie stopnia zagrożenia korozyjnego konstruk-
cji podziemnych zazwyczaj nie jest jednoznaczne, 
ponieważ powszechnie stosowane kryteria ochrony 
konstrukcji podziemnych przed prądami błądzącymi, 
a także techniki pomiarowe zagrożenia korozją elek-
trolityczną czy oceny skuteczności ochrony przeciw-
korozyjnej, w swojej istocie nie uwzględniają loso-
wego i bipolarnego charakteru tych prądów. 

Prace nad bliższym poznaniem procesu korozji 
elektrolitycznej powodowanej przez prąd o losowo 
zmiennej amplitudzie i polaryzacji zapoczątkowane 
zostały w Politechnice Gdańskiej pod koniec lat 
siedemdziesiątych. Umożliwiły one nowe spojrzenie na 
problematykę korozji wywoływanej przez prądy błądzące, 
doprowadziły do opracowania nowej metodyki po-
miarowej i techniki zwalczania prądów błądzących. 
Zaproponowane metody badania prądów błądzą-
cych w warunkach praktycznych (ocena zagrożenia 
korozyjnego, dobór metod ochrony i analiza ich 
skuteczności) eliminują w znacznej mierze napoty-
kane do tej pory trudności wynikające z losowego 
charakteru prądów błądzących i niezwykle złożone-
go mechanizmu korozji elektrolitycznej. Pomimo 
dość szerokiego ich upowszechnienia w Polsce 
nadal wiele jej elementów jest ciągle nowatorskich, 
szczególnie ubogo rozwinięta jest interpretacja zło-
żonych przypadków rzeczywistych.  

Nowe możliwości w tym zakresie dało badanie 
zależności korelacyjnych pomiędzy potencjałem 
konstrukcji a dowolnym innym sygnałem proporcjo-
nalnym do natężenia prądu błądzącego, np. napię-
ciem pomiędzy konstrukcją a źródłem prądów błą-
dzących. Sposób takiego pomiaru przedstawia 
rys.1. 

 
 

 
Rys.1. Typowy schemat pomiaru za pomocą rejestratora dwukana-
łowego X-Y zależności korelacyjnej pomiędzy potencjałem rurocią-
gu a napięciem rurociąg-szyny w strefie oddziaływania prądów 
błądzących 

Fig. 1. Schematic diagram of typical measurement with the use of a 
two-channel X-Y recorder of the correlation between the pipeline 
potential and the pipeline-rail voltage in the stray current interaction 
zone 
 

Zastosowanie do przeprowadzania pomiarów  
i analizy wyników techniki mikrokomputerowej upro-
ściło badanie wzajemnych zależności korelacyjnych 
pomiędzy różnymi wielkościami w rejonie oddziały-
wań prądów błądzących. Rejestracja potencjału 
konstrukcji i napięcia konstrukcja - źródło prądów,   
a następnie analiza korelacyjna sygnałów za pomo-
cą techniki mikrokomputerowej jest coraz szerzej 
wykorzystywana do oceny zagrożenia korozyjnego 
prądami błądzącymi. Metoda ta przyjęła się w prak-
tyce technicznej ze względu na wygodę, szybkość  
i obiektywizm. Cechuje się ona następującymi zale-
tami: 
• obiektywną oceną oddziaływania prądów błą-

dzących na podziemne konstrukcje metalowe 
oraz rozkładu pól elektrycznych w ziemi, 

• dużą dokładnością i odtwarzalnością pomiarów 
terenowych, 

• wyeliminowaniem typowych błędów pomiaro-
wych, np. składowej IR, 

• możliwością szybkiego i jednoznacznego okre-
ślenia charakterystycznych wielkości, które w in-
ny, równie prosty sposób nie mogą być zmierzo-
ne, np. potencjału stacjonarnego konstrukcji, 

• możliwością prognozowania w danym miejscu 
skuteczności różnych technik ochrony przed 
prądami błądzącymi, np. w zależności od typu 
drenażu elektrycznego, 
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• możliwością łatwej lokalizacji źródeł prądów błą-
dzących i ich wzajemnego oddziaływania, 

• możliwością wykrywania różnych anomalii w roz-
pływie prądów błądzących, np. przypadkowych 
połączeń elektrycznych pomiędzy konstrukcjami 
lub źródłem tych prądów, 

• prostotą prezentacji rezultatów z przeprowadzo-
nych pomiarów oddziaływania prądów błądzą-
cych na konstrukcje podziemne w postaci gra-
ficznej. 

4. BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI  
    KONSTRUKCJI PODZIEMNYCH 

Konsekwencje wyżej opisanych prawideł tech-
nicznych są oczywiste – chcąc bezpiecznie eksplo-
atować, np. podziemne zbiorniki czy rurociągi stalo-
we, niezbędne są nakłady na zaprojektowanie  
i wykonanie systemu ochrony katodowej zabezpie-
czanej konstrukcji. I to niezależnie od przewidziane-
go zabezpieczenia za pomocą powłok ochronnych! 
Mało tego, im lepsza jakościowo jest powłoka 
ochronna, tym staranniej jej jakość powinna być 
przebadana i tym większe znaczenie ma współpra-
cująca z tą powłoką ochrona katodowa. Od czasu 
zakopania pod ziemią obiektu metalowego, takiego 
jak rurociąg czy zbiornik stalowy, pokrytego oczywi-
ście odpowiednią powłoką ochronną, pełną kontrolę 
nad procesami korozyjnymi tych obiektów można 
osiągnąć wyłącznie za pomocą ochrony katodowej - 
prądu, który w pełni odpowiada za bezpieczeństwo 
ich eksploatacji. Współczesne rozwiązania tech-
niczne pozwalają, dzięki zdalnym metodom monito-
rowania procesów korozyjnych, bezpieczeństwo to 
automatycznie kontrolować na ekranie komputera. 
Zakres zastosowania technologii ochrony katodowej 
z tego właśnie powodu znacząco poszerzył się  
w  ostatnich latach i obejmuje oprócz rurociągów  
i zbiorników także platformy wiertnicze, orurowania 
studni, oczyszczalnie ścieków, konstrukcje hydro-
techniczne i żelbetowe. 

Przy tak oczywistych zaletach wydawałoby się, 
że dobrodziejstwa technologii ochrony katodowej 
stosowane są powszechnie. Niestety tak nie jest. 
Trudno  oszacować  czy  decyduje o  tym  brak środ- 

ków finansowych, czy brak wiedzy o potrzebie jej 
stosowania. Negatywnym przykładem zupełnego 
braku zrozumienia spraw związanych z bezpieczeń-
stwem eksploatacji konstrukcji podziemnych jest 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 li-
stopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płyn-
nych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne do trans-
portu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usy-
tuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063). To w nim wi-
dać, że ta sama ścianka stalowa oddzielająca sub-
stancje niebezpieczne od ziemi jest zupełnie inaczej 
traktowana w rurociągu na terenie bazy paliw, ina-
czej w zbiorniku na terenie tej samej bazy i jeszcze 
inaczej w zbiorniku na terenie stacji paliwowej, np.  
w mieście. 

Czyż nie nastał czas na podniesienie bezpie-
czeństwa eksploatacji obiektów narażonych na 
przyspieszone uszkodzenia korozyjne, do których 
zalicza się podziemne i podwodne rurociągi oraz 
zbiorniki, głównie z produktami ropopochodnymi? 
Skuteczna ochrona przed korozją przeciwdziała 
wszelkiego rodzaju wyciekom mediów do środowi-
ska. Czyż zatem zamiast stosować systemy wykry-
wające te przecieki nie warto najpierw zainwesto-
wać w ochronę przeciwkorozyjną stalowych ścianek 
zbiorników i rurociągów? Przeciwdziałanie szkodom 
przecież jest zawsze o wiele skuteczniejsze niż 
naprawianie ich skutków.  

5. PODSUMOWANIE 

Efektywność systemów ochrony katodowej 
przemawia za ich powszechnym stosowaniem. 
Sprzyja temu obserwowany na całym świecie stały 
postęp techniczny i rozwój technologiczny. Skutki 
zaniedbań są oczywiste – to przedwczesne remon-
ty, skrócony okres przydatności do eksploatacji  
i awarie korozyjne, czasami bardzo groźne, bo nie 
tylko skutkujące stratami ekonomicznymi, ale także 
utratą zdrowia lub życia ludzkiego czy zagładą śro-
dowiska naturalnego. Należy mieć nadzieję, że wy-
muszony obecnie przez normy europejskie wyższy 
poziom rozwiązań technicznych oraz określenie 
wymagań dotyczących wykształcenia i umiejętności 
personelu ochrony katodowej sprzyjać będzie roz-
wojowi tej technologii w Polsce. 
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