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OCHRONA KATODOWA – AKTUALNE NORMY 
 

1. Rola i znaczenie ochrony katodowej 
    Pierwsze zastosowania ochrony katodowej w gospodarce morskiej sięgają początków XIX 
wieku. Zastosowania tej technologii ochrony przed korozją metalowych konstrukcji 
eksploatowanych w ziemi, głównie rurociągów, rozpoczęły się nieco później - na przełomie 
XIX i XX wieku. W Europie w tym czasie w głównej mierze prowadzone były usilne starania 
celem zapobieżenia silnej korozji wywoływanej przez świeżo co wdrożoną elektryczną 
trakcję tramwajową, a w zasadzie przez upływające z szyn do ziemi prądy błądzące. Z tego 
okresu pochodzą pierwsze patenty związane z ochroną przed prądami błądzącymi  i 
nowatorskie zastosowania przemysłowe ochrony katodowej.  
    Wraz z rozwojem wydobycia ropy naftowej i gazu, gdy stalowe rurociągi podziemne stały 
się bardzo dogodnym środkiem transportu surowców i paliw, ochrona katodowa szybko 
osiągnęła poziom rozwoju gwarantujący uzyskanie sukcesu technicznego, znacząco 
przedłużając żywotność chronionych obiektów, oraz sukcesu ekonomicznego, przynosząc 
pokaźne oszczędności na wydłużeniu okresu między remontami. Sformułowane zasady i 
kryteria ochrony katodowej w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych ubiegłego 
wieku stały się wzorcem, który w swych głównych założeniach stosowany jest nieomal bez 
zmian do dnia dzisiejszego. Tuż po II Wojnie Światowej powstało tam stowarzyszenie 
specjalistów, którzy zajmowali się walką z korozją w urządzeniach przemysłowych (NACE). 
Dzisiaj jest to największa organizacja o zasięgu światowym skupiająca blisko 20 tysięcy 
członków, a jej celem jest upowszechnianie wiedzy na temat przyczyn i skutków korozji we 
wszystkich dziedzinach działalności człowieka (www.nace.org). 
    W Europie metodę ochrony katodowej do zabezpieczenia przed korozją rurociągów 
stalowych zaczęto stosować w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Po pierwszych 
zastosowaniach na terenie Niemiec w niedługim czasie doczekaliśmy się także pierwszej 
instalacji w Polsce (1954 r.). Niedługo później w okresie od sierpnia 1963 r. do listopada 
1965 r. zainstalowano i uruchamiano ochronę katodową Rurociągu "Przyjaźń". Był to 
pierwszy w kraju ważny i duży obiekt, dla którego zaprojektowano i uruchomiono ochronę 
katodową.  
    Rok 1966 zaowocował wydaniem bardzo wówczas ważnej ustawy o wzmożeniu walki z 
korozją w gospodarce narodowej, a w obszarze ochrony katodowej - wydaniem pierwszej 
powojennej polskiej normy PN-66/E-05024, która nakładała obowiązek stosowania tej 
technologii ochrony przeciwkorozyjnej (stosowanie norm było wtedy obowiązkowe) na 
wszystkich podziemnych i podwodnych konstrukcjach metalowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem wszelkiego rodzaju metalowych rurociągów i ołowianych powłok kabli. To 
od tamtego czasu w Polsce odnotować można znaczący postęp w stosowaniu ochrony 
katodowej, głównie w telekomunikacji i gazownictwie oraz gospodarce morskiej. Wkrótce 
nawiązała się współpraca międzynarodowa, rozpoczęła się edukacja na szczeblu średnim i 
wyższym. 
    Prawną opiekę i inicjatywę normalizacyjną sprawowało nad normami z zakresu ochrony 
katodowej Ministerstwo Łączności. W roku 1970 opracowany został pakiet norm, który - 
nowelizowany kilkakrotnie - dotrwał do momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
kiedy to dokumenty te w sposób urzędowy straciły swoją aktualność.  
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    Podczas prac nad nowymi polskimi normami wyłoniła się grupa specjalistów ochrony 
katodowej ze środowiska naukowego i technicznego, która w roku 1972 powołała przy 
Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Elektryków Polskich Centralną Komisję 
Elektrochemicznej Ochrony przed Korozja. Grupa ta, po przekształceniu się w roku 1994 w 
Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP, prowadzi do dnia 
dzisiejszego działalność statutową, której zasadniczym celem jest wspieranie, propagowanie i 
rozwój elektrochemicznej ochrony przed korozją w Polsce. Komitet jest członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Korozyjnego, które z kolei partycypuje w pracach Europejskiej Federacji 
Korozyjnej.  
    Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP aktywnie współuczestniczy 
przy opracowywaniu nowych norm europejskich z dziedziny ochrony katodowej. Aktualne 
normy europejskie – zebrane w tabeli – nie tylko są zbiorem wymagań, ale także i 
współczesnej wiedzy z zakresu różnych przemysłowych zastosowań ochrony katodowej.  
Przy współpracy z PKN doprowadzono do tego, że wszystkie normy z zakresu ochrony 
katodowej, opracowane i przyjęte do stosowania w Unii Europejskiej, zostały przetłumaczone 
na język polski. 
    Elektrochemiczna ochrona przed korozją, w której wykorzystuje się zjawisko polaryzacji 
katodowej za pomocą stałego prądu elektrycznego, wykorzystywana jest w typowych 
środowiskach korozyjnych występujących zarówno w warunkach naturalnych (ziemia, woda), 
jak również przemysłowych (media chemiczne, beton). Wyróżnić można przypadki ochrony 
katodowej od strony zewnętrznej, gdy zewnętrzne powierzchnie obiektu kontaktują się ze 
środowiskiem korozyjnym, oraz od wewnętrznej, gdy wewnątrz obiektu metalowego znajduje 
się środowisko korozyjne. Podział ten zilustrowany został na rysunku. Porównując ten 
podział ze spisem norm łatwo zauważyć, że normalizacja obejmuje niemal wszystkie 
dziedziny zastosowań technicznych ochrony katodowej. 
    Rola i znaczenie ochrony katodowej w gospodarce i przemyśle w krajach wysoce 
rozwiniętych od dawna były istotne z uwagi na niezwykle wysoką efektywność tej metody 
ochrony przed korozją, a tym samym także i wysoki próg bezpieczeństwa eksploatacji 
chronionych w ten sposób obiektów podziemnych i podwodnych. Odzwierciedleniem 
średniego poziomu technicznego w każdej dziedzinie techniki są uznane i przyjęte do 
stosowania normy. Jednak w problematyce ochrony katodowej, wiedzy interdyscyplinarnej, 
normy te tworzone są przez specjalistów z zamiarem wykorzystywania ich także przez 
specjalistów. Znamienne jest to, że zarówno w polskich, amerykańskich czy europejskich 
dokumentach informacje o takim podejściu można znaleźć nieomal w każdym dokumencie, 
gdzie w preambule normy przeczytać można, że interpretację wymagań może dokonywać 
wyłącznie odpowiednio wykształcony i doświadczony personel techniczny. O tym, że 
olbrzymią wagę przykłada się do wykształcenia, wiedzy i doświadczenia tego personelu 
świadczy wielostopniowa certyfikacja służb technicznych (4-stopniowa w USA, 3-stopniowa 
w UE). Wymagania w tym zakresie, które przyjęte zostały do stosowania także w Polsce, 
zawarte są w normie PN-EN 15257 „Ochrona katodowa – Poziomy kompetencji oraz 
certyfikacja personelu ochrony katodowej”. Należy mieć nadzieję, że jej jak najszybsze 
wdrożenie w polskim ustawodawstwie zapewni nie tylko znaczące podniesienie poziomu 
technicznego realizacji systemów ochrony katodowej oraz wykształcenia nowej generacji 
specjalistów w tej dziedzinie, ale także ukróci obecnie uprawianą w wielu płaszczyznach 
chałupniczą działalność gospodarczą, narażającą na straty nie tylko nieświadomych 
inwestorów, ale także podważające w ich oczach zalety tej metody ochrony przed korozją. 

2. Wykaz aktualnych norm z zakresu ochrony katodowej  

 



3 
 

  

PN-E-05030-05:1986 Ochrona przed korozją - Ochrona katodowa - Anody galwaniczne - 
Wymagania i badania 

PN-W-89510:1997 Ochrona obiektów metalowych przed korozją powodowaną prądami 
błądzącymi w stoczniach i portach - Ogólne wymagania i badania. 

PN-E-05030-10:2004 Ochrona przed korozją - Elektrochemiczna ochrona katodowa i anodowa - 
Terminologia 

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

CEN/TS 15280:2006 

PKN-CEN/TS 15280:2008   

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

Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia korozji zakopanych rurociągów 
wywołanej prądem przemiennym -- Zastosowanie do rurociągów 
chronionych katodowo  

EN 12068:1998 

 

PN-EN 2068:2002   

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

Ochrona katodowa - Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z 
ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub 
podwodnych rurociągów stalowych - Taśmy i materiały kurczliwe 

EN 12473:2000 

PN-EN 12473:2005   

General principles of cathodic protection in sea water 

Ogólne zasady ochrony katodowej w wodzie morskiej  

EN 12474:2001 

PN-EN 2474:2002   

Cathodic protection of submarine pipelines 

Ochrona katodowa rurociągów układanych na dnie morza  

EN 12495:2000 

PN-EN 2495:2002   

Cathodic protection for fixed steel offshore structures 

Ochrona katodowa stałych stalowych konstrukcji przybrzeżnych  

EN 12499:2003 

PN-EN 2499:2006   

Internal cathodic protection of metallic structures  

Ochrona katodowa powierzchni wewnętrznych konstrukcji metalowych 

EN 2499:2003/AC:2006  Internal cathodic protection of metallic structures  

EN 12696:2000  

PN-EN 2696:2004 

Cathodic protection of steel in concrete  

Ochrona katodowa stali w betonie 

EN 12954:2001 

PN-EN 2954:2004   

Cathodic protection of buried or immersed metallic structures - General 
principles and application for pipelines 

Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach - 
Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów  

EN 13173:2001 

PN-EN 3173:2007   

Cathodic protection for steel offshore floating structures  

Ochrona katodowa stalowych przybrzeżnych konstrukcji pływających 

EN 13174:2001 

PN-EN 3174:2005   

Cathodic protection for harbour installations  

Ochrona katodowa instalacji portowych 

EN 13509:2003 

PN-EN 13509:2005 

Cathodic protection measurement techniques  

Metody pomiarowe w ochronie katodowej 

EN 13636:2004 Cathodic protection of buried metallic tanks and related piping  
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PN-EN 3636:2006   Ochrona katodowa metalowych zbiorników podziemnych i związanych z 
nimi rurociągów 

EN 14505:2005 

PN-EN 14505:2007   

Cathodic protection of complex structures 

Ochrona katodowa konstrukcji złożonych  

EN 15112:2006 

PN-EN 15112:2007   

External cathodic protection of well casings  

Ochrona katodowa zewnętrznych powierzchni orurowań odwiertów 

EN 15257:2006 

PN-EN 15257:2008 

Cathodic protection - Competence levels and certification 
of cathodic protection personnel 

Ochrona katodowa - Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony 
katodowej 

EN 50122-2:1998 

PN-EN 50122-2:2002 

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

Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Część 2: Środki 
ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez 
trakcję elektryczną prądu stałego. 

ISO 15589-1:2003 Petroleum and natural gas industries - Cathodic protection of pipeline 
transportation systems - Part 1: On-land pipelines. 

ISO 15589-2:2004 Petroleum and natural gas industries - Cathodic protection of pipeline 
transportation systems - Part 2: Offshore pipelines. 

EN 50162:2004 

PN-EN 50162:2006 

Protection against corrosion by stray current from direct current systems 

Ochrona przed korozją powodowaną przez prądy błądzące z układów prądu 
stałego 

 

3. Zakres stosowania ochrony katodowej 
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