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Podczas swoich wiosennych sesji międzynarodowe organa 
zajmujące się problematyką normalizacyjną w obszarze tech
nologii ochrony ka to  do wej, tj. zarówno międzynarodowy komi
tet ISO/TC 156/WG 10 Corro sion of metals and alloys/Cathodic 
protection of buried and immersed metallic structures, jak 
również europejski komitet CEN/TC 219 Cathodic protection, 
podjęły kolejne wspólne decyzje, których celem jest dalsze 
upo  rządkowanie wymagań normalizacyjnych w tej dziedzinie 
techniki. Podjęto następujące ważniejsze postanowienia:

•  kontynuowane są prace nad zmianami najważniejszej normy dot. 
ochrony katodowej rurociągów: w wyniku porozumień CEN/
ISO rozpoczętą pracę nad własną normą prEN 129541 obecnie 
anulowano – a miała być ona dosłowną adaptacją normy ISO 
155891 Petroleum and natural gas industries – Cathodic protection 
of pipeline transportation systems  Part 1: Onland pipelines 
(Przemysły ropy naftowej i gazu naturalnego – Ochrona katodowa 
systemów rurociągów transportowych – Część 1: Rurociągi lądowe) 
 i przystąpiono do opracowania nowej podstawowej normy o cha
rak terze ogólnym z zachowaniem starej numeracji, tj. prEN 12954, 
co oznacza z dużym prawdopodobieństwem, że CEN jako aktualną 
w tym zakresie w najbliższym czasie uzna normę EN ISO 155891,

•  opublikowano normę EN 14038-1 Electrochemical realkalization 
and chloride extraction treatments for reinforced concrete – Part 1: 
Realka lization (Procesy elektrochemicznej realkalizacji i usuwania 
chlor ków z żelbetu – Część 1: Realkalizacja) i jest ona już dostępna 
jako PNEN 140381,

•   norma EN 16299 Cathodic protection of external surfaces of above 
ground storage tank basis in contact with soil or foundations (Ochro
na katodowa zewnętrznych powierzchni den zbiorników maga
zynowych w kontakcie z ziemią lub fundamentami) zostaje utrzy
mana, natomiast ze względów formalnych odpowiadająca jej norma 
ISO 19964 została wycofana,

•   norma ISO 15257 Competence levels of cathodic protection persons 
– Basis for certification scheme (Poziomy kompetencji osób ochrony 
katodowej – Podstawy systemu certyfikacji) weszła w ostatnią fazę 
uzgodnień, chociaż zwiększenie poziomów certyfikacji ciągle budzi 
wiele kontrowersji – prace nad normą trwają,

•   norma ISO 18086 Corrosion of metals and alloys - Determination of 
AC corrosion  – Protection criteria (Korozja metali i stopów – Wyzna
czanie korozji wywoływanej przez prąd przemienny – Kryteria och
rony) została opublikowana i podjęto decyzję jej adaptacji jako EN 
ISO 18086 z jednoczesnym wycofaniem normy PNEN 15280:2013 
(obecnie dostępnej w Polsce jedynie w języku angielskim),  

•   w normie ISO 12696:2012 Cathodic protection of steel in concrete 
(Ochrona katodowa stali w betonie) zaproponowano w najbliższym 
czasie skorygowanie podanych wartości potencjałów,

•  przygotowywana norma dot. ochrony katodowej wewnętrznych 
powierzchni kontaktujących się z wodą morską otrzymała nowy tytuł: 
Cathodic protection of internal surfaces of metallic tanks, structures, 
equipment and piping containing seawater (Ochrona katodowa 
wewnętrznych metalowych powierzchni zbiorników, konstrukcji, 
wyposażenia i rurociągów zawierających wodę morską),

•   podjęto prace nad przygotowaniem specyfikacji technicznej (TS) pt. 
Internal and external cathodic protection of offshore submerged 
structures and associated equipment of wind turbines (Wewnętrzna 
i zewnętrzna ochrona katodowa podwodnych konstrukcji morskich 

turbin wiatrowych i związanego z nimi wyposażenia), z zamiarem 
przekształcenia jej w normę europejską,

•   w związku z uznaniem normy EN ISO 15589-2: 2014 Petroleum and 
natu ral gas industries – Cathodic protection of pipeline transportation 
systems – Part 2: Offshore pipelines (Przemysły ropy naftowej i ga 
zu naturalnego – Ochrona katodowa systemów rurociągów trans
portowych – Część 2: Rurociągi morskie) podjęto decyzję o wycofaniu 
normy EN 12474: 2001 Cathodic protection of submarine pipelines 
(Ochrona katodowa rurociągów podmorskich).

Z ostatniej chwili (26072016): sekretariat CEN/TC 219 opublikował 
wynik głosowania dot. projektu normy prEN ISO 15257 Cathodic 
protection – Competence levels of cathodic protection persons –
Basis for certification scheme (dosłowny odpowiednik normy ISO/
DIS 15257.2:2016). Zadano członkom komitetu z wszystkich krajów 
europejskich pytania w następujących kwestiach: – czy zatwierdzić ten 
projekt ISO jako Normę Europejską? – czy zgadzasz się z proponowanymi 
w normie okresami realizacji? – czy masz jakieś uwagi? – inne: są inne 
przepisy krajowe / wymagania administracyjne. W głosowaniu wzięło 
udział 32 członków CEN/TC 219. Blisko 90% ważnych głosów oddanych 
zostało za wprowadzeniem normy ISO, a tym samym i nowych wymagań 
do obecnej normy regulującej zasady certyfikacji personelu ochrony 
katodowej. Oznacza to potrzebę wprowadzenia zmiany do powoli 
przyjmującego się systemu edukacji i zasad potwierdzenia kwalifikacji 
środowiska technicznego związanego z technologią ochrony katodowej. 
Zarys proponowanych zmian zawartych w propozycji normy ISO 
prezentowany był już na łamach czasopisma Ochrona przez Korozją dwa 
lata temu (vol. 57, nr 11/2014, s. 446).
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