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Od redakcji
Niewiele osób wie,  e

w USA ponad 65 lat temu, 

w 1943 r., jedenastu in ynie-

rów zajmuj!cych si" proble-

matyk! ruroci!gów w prze-

my#le, wywodz!cych si" z ist-

niej!cej od 1930 r. regionalnej 

grupy ochrony katodowej 

badaj!cej t" now! wówczas 

technik" przeciwkorozyjn!,

za$o y$o obecnie najpot" niej-

sze stowarzyszenie korozyjne 

NACE International, licz!-

ce obecnie na ca$ym #wiecie

w 100 krajach ponad 22 tys. cz$onków. Potrzeb! tej inicjaty-

wy by$o stworzenie #rodowiska specjalistów profesjonalnie 

zajmuj!cych si" ochron! przeciwkorozyjn!, propagowanie 

nowych technologii oraz znormalizowanie zasad prac in y-

nierskich w tej dziedzinie techniki. Dzisiaj stowarzyszenie to 

ma ogromny wp$yw na wszystkie aspekty dzia$alno#ci zwi!za-

nej z problematyk! korozyjn! w gospodarce #wiatowej – pod 

has$em „ochrona ludzi, maj!tku i #rodowiska przed skutkami 

korozji” bierze udzia$ w ka dej bran y i dziedzinie zapobiega-

nia oraz kontroli procesów korozji. Technologia ochrony ka-

todowej jest w NACE International nadal jednym z g$ównych

kierunków dzia$a% stowarzyszenia. Prowadzona jest cztero-

stopniowa certyfikacja personelu ochrony katodowej (Tester, 

Technician, Technologist, Specialist – ponad 4000 osób na ca-

$ym #wiecie), dzia$a szereg komitetów technicznych zwi!zanych

z ochron! katodow! i tworzone s! normy techniczne. Od 2005 r. 

wydawany jest biuletyn Stay Current dla specjalistów ochrony 

katodowej, zawieraj!cy bie !ce informacje o najnowszych tech-

nologiach i tendencjach w tej dziedzinie. Ukazuje si" dwa razy 

w roku, w czerwcu i listopadzie. Dociera do wszystkich cz$on-

ków na ca$ym #wiecie, podobnie jak miesi"cznik Materials Per-

formance (czasopismo cz$onków NACE International), nadal w 

sporej cz"#ci po#wi"cony problematyce ochrony katodowej.

Na tym tle osi!gni"cia europejskie wygl!daj! na skrom-

niejsze, ale nieznacznie. Od 1955 r. dzia$a Europejska Federa-

cja Korozyjna, a w niej od 29 wrze#nia 1998 r. Grupa Robo-

cza 16 „Ochrona katodowa”. Zatwierdzona przez CEN w roku 

2006 norma europejska dot. poziomu kompetencji i certyfi kacji 

personelu ochrony katodowej jest na Starym Kontynencie roz-

wi!zaniem unikatowym  w obszarze ochrony przed korozj!. Po 

znacz!cym nag$o#nieniu potrzeby certyfi kacji personelu ochro-

ny katodowej w Polsce, zarówno przez Polski Komitet Elektro-

chemicznej Ochrony przed Korozj! SEP, jak równie  Polskie 

Stowarzyszenie Korozyjne, w Zarz!dzie G$ównym Stowarzy-

szenia Elektryków Polskich wypracowana zosta$a koncepcja 

wykorzystania (przy wspó$pracy merytorycznej z Polskim Ko-

mitetem Elektrochemicznej Ochrony przed Korozj! SEP) Cen-

trum Certyfikacji  i Oceny Zgodno#ci Urz"du Dozoru Technicz-

nego w Warszawie do mo liwie szybkiego uruchomienia pro-

cesu certyfi kacji personelu wg normy PN-EN 15257. Istotnym 

u$atwieniem jest posiadanie przez UDT CERT aktualnej akre-

dytacji PCA na certyfi kacj" personelu zgodnie z norm! PN-EN 

ISO/IEC 17024 „Ocena zgodno#ci. Ogólne wymagania dotycz!-

ce jednostek certyfi kuj!cych osoby”. Prace zosta$y ju  podj"te

i trwaj! czynno#ci przewidziane w normie dla okresu przej#cio-

wego (wdro enia procesu). Powinien on si" sko%czy& w ci!gu

roku. Zainteresowanie #rodowiska, w szczególno#ci ró nymi

formami szkolenia, jest narastaj!ce. Niezb"dna jest konso-

lidacja wszystkich o#rodków mog!cych wnie#& swój wk$ad

w przyspieszenie procesu certyfi kacji personelu ochrony kato-

dowej, poniewa  trzeba sprosta& rosn!cemu zapotrzebowaniu. 

Potrzebna jest tak e mobilizacja si$ w kierunku modyfi kacji ist-

niej!cych przepisów – specjalista zajmuj!cy si" ochron! prze-

ciwkorozyjn! powinien otrzyma& odpowiednie uprawnienia do 

projektowania, wykonawstwa i eksploatacji tych systemów. 

Modyfi kacji ustawy Prawo budowlane w tym zakresie #rodo-

wisko domaga si" od szeregu lat.

Problematyka certyfi kacji personelu ochrony katodowej 

by$a jednym z g$ównych w!tków kolejnego spotkania #rodowi-

ska zajmuj!cego si" w Polsce techno logi! ochrony katodowej, 

które odby$o si" w Juracie w dniach 8-10 czerwca 2010 r. pod-

czas XI Konferencji Naukowo-Technicznej „Pomiary korozyjne 

w ochronie elektrochemicznej”. Konferencja ta odbywa si" tra-

dycyjnie w cyklu dwuletnim i obejmuje ca$okszta$t zagadnie%

zwi!zanych z ochron! przed korozj! stalowych konstrukcji 

podziemnych i podwodnych. W konferencji wzi"$o i tym razem 

udzia$ ponad 100 osób, w tym go#cie z Kanady, USA i Francji. 

Konfe ren cja zosta$a wpisana jako 339. wydarzenie do katalogu 

imprez Europejskiej Federacji Korozyjnej, obj"ta zosta$a patro-

natem Polskiego Stowarzyszenia Koro zyjnego i Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Referaty wydane zosta$y trady-

cyjnie w postaci drukowanego tomiku. 

Wobec braku ogólnie dost"pnej literatury z zakresu ochro-

ny katodowej na rynku rol" informatora o tej technologii spe$-

nia ósmy numer „Ochrony przed Korozj!”, który od pewnego 

czasu w ca$o#ci po#wi"cany jest tej technologii ochrony prze-

ciwkorozyjnej. W bie !cym numerze znalaz$y si" dwie obszerne 

prace – obie wykonane poza o#rodkami naukowymi – dotycz!-

ce stosunkowo nowych i nowatorskich dziedzin zastosowania 

techniki w ocenie zjawisk korozji na stalowych ruroci!gach

podziemnych, zawieraj!ce olbrzymi $adunek do#wiadczalny

i praktyczny. Obie prace zaprezentowane by$y na konferencji, 

gdzie znalaz$y ogromne uznanie jej uczestników.

Pierwsza z nich dotyczy stosowanej dzi# powszechnie na 

ca$ym #wiecie metody badania stanu technicznego ruroci!gów

podziemnych za pomoc! tzw. t$oków inteligentnych – skom-

puteryzowanych urz!dze% przemieszczaj!cych si" wewn!trz

ruroci!gów wraz z t$oczonym medium, wykonuj!cych i reje-

struj!cych wyniki pomiarów szeregu ró nych parametrów 

zwi!zanych z po$o eniem ruroci!gów, ich kszta$tem i grubo#ci!

#cianek. Metoda ta jest obecnie uznana za podstawow! tech-

nik" oceny integralno#ci ruroci!gów i wszystkie nowe obiekty 

przystosowane s! do jej wykorzystywania. Autorzy prezentuj!

swoje w$asne konstrukcje urz!dze% oraz uzyskane za ich po-

moc! rezultaty. Zaprezentowanych zosta$o szereg przyk$adów

ilustruj!cych olbrzymi! przydatno#& tej techniki badawczej do 

rozwi!zywania wielu problemów eksploatacyjnych ruroci!-
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gów, uszkodze% mechanicznych i korozyjnych, których innymi 

technikami zbada& nie mo na.

Druga praca dotyczy metodologii wykorzystania tech-

niki pomiarów szybko#ci korozji na czujnikach rezystome-

trycznych do oceny post"pów korozji i poprawno#ci zastoso-

wanych technik ochrony przeciwkorozyjnej na gazoci!gach

wysokiego ci#nienia, w tym skuteczno#ci funkcjonowania 

ochrony katodowej. Opisane zosta$y na przyk$adach liczne 

do#wiadczenia w$asne autorów z wykorzystaniem tej techni-

ki badawczej w codziennej praktyce eksploatacyjnej. Do naj-

wa niejszych elementów tej pracy nale y zaliczy& wykazanie, 

 e korozymetria rezystancyjna ostatecznie rozstrzyga w!tpli-

we kwestie w ocenie zjawisk badanych metodami klasyczny-

mi, np. w ocenie skuteczno#ci ochrony katodowej w gruntach 

o du ej rezystywno#ci, badaniu zagro enia gazoci!gów w ru-

rach os$onowych, kwalifi kowaniu oddzia$ywania pr!dów b$!-

dz!cych i indukowanego pr!du przemiennego na gazoci!gi.

Inicjatywa wydania poradnika CEOCOR „Pomiary 

w ochronie katodowej przed korozj!”, b"d!cego przek$adem

z j"zyka niemieckiego, w ko%cu zako%czona zosta$a sukcesem. 

Poradnik zosta$ wydany przez Centralny O#rodek Szkolenia 

i Wydawnictw SEP i jest ogólnie dost"pny. Zostanie zapewne 

wykorzystany w zapowiadanych na okres jesienny szkole-

niach przygotowawczych do certyfikacji personelu. Ta skrom-

na ksi! eczka ma ugruntowan! pozycj" na forum europejskim 

i jest cytowana w normach.

W zesz$ym roku, z inicjatywy Izby Gospodarczej Gazow-

nictwa, opracowane zosta$y dwa standardy dotycz!ce ochrony 

przeciwkorozyjnej gazoci!gów – obydwa bardzo #ci#le wi!zane

z technologi! ochrony katodowej. Wydawa$o si",  e gazownic-

two podejmie prób" obj"cia patronatu nad ochron! katodow!,

technologi! doskonale znan! i powszechnie stosowan! przez 

resort wydobycia, magazynowania i transportu gazu ziemne-

go oraz ropy naftowej. Nic niestety na to nie wskazuje,  e tak 

si" stanie. Niezrozumia$e jest ca$kowicie to,  e niema$e przecie 
#rodki, np. na funkcjonowanie normalizacyjnej grupy roboczej 

w PKN czy prace rozwojowe nad nowymi technikami pomiaro-

wymi w ochronie katodowej, ponosz! w Polsce w du ej mierze 

ma$e fi rmy prywatne, podczas gdy najwi"ksi u ytkownicy tej 

technologii nawet nie poczuwaj! si" do wspó$uczestniczenia w 

rozwoju tej techniki. 

Autor niniejszego tekstu próbowa$ zorientowa& si", czy któ-

rykolwiek z resortów rz!dowych ma wp$yw na strategi" pro-

wadzenia dzia$a% ograniczaj!cych skutki korozji. Okaza$o si",

 e zainteresowania takiego nie wykazuje ani resort gospodarki, 

ani infrastruktury, ani ochrony #rodowiska. Szczególnie obec-

nie, kiedy odczuwalny jest kryzys i ka da z$otówka jest cenna, 

przynajmniej wydawanie #rodków publicznych na technik"

ochrony przeciwkorozyjnej powinno by& powierzane wy$!cz-

nie wykonawcom, którzy gwarantuj!,  e #rodki te nie zostan!

zmarnowane na nieefektywne technologie lub niestarannie wy-

konane prace. Wszyscy doskonale wiedz! jak si" ko%cz! takie 

dzia$ania, zazwyczaj widoczne go$ym okiem nawet dla osób nie 

zajmuj!cych si" ochron! przed korozj!. A technologia ochrony 

katodowej jest szczególnie podatna na takie niefrasobliwe dzia-

$ania – efektu jej dzia$ania zazwyczaj nie wida&, znajduje si"

gdzie# g$"boko w ziemi lub w wodzie. Tylko na podstawie fa-

chowo wykonanych pomiarów przez wiarygodnego specjalist"

mo na mie& pewno#&,  e zabezpieczenie przeciwkorozyjne funk-

cjonuje prawid$owo i rzeczywi#cie uzyska si" oczekiwany efekt 

ochronny zabezpieczanego obiektu przez szereg lat w przysz$o-

#ci. Jak e wielu inwestorów jeszcze dzisiaj kieruje si" jedynie 

cen! us$ugi i nie weryfikuje wiedzy i umiej"tno#ci wykonawcy. 

Czy  wprowadzenie certyfi kacji personelu ochrony katodowej 

nie podniesie kultury technicznej i nie b"dzie gwarancj! dla in-

westora,  e jego pieni!dze nie „pójd! w b$oto”? Czy takie „gwa-

rancje” nie powinny by& zapisane w Prawie budowlanym?

Te ciep$e s$owa pod adresem NACE International na po-

cz!tku nie by$y przypadkowe. Mia$y wykaza&,  e nie  yjemy na 

Ksi" ycu i s! sprawdzone wzorce dzia$a%, których efektywno#&

dawno ju  zosta$a potwierdzona przez innych. Nale y je szeroko 

stosowa&, wykorzystuj!c dzisiejsze mo liwo#ci dost"pu do wie-

dzy i technologii. Od lat USA niemal w ka dej dziedzinie konku-

ruje z Europ!, g$ównie z Niemcami, i to te  powinni#my wyko-

rzysta&, podpatruj!c i wykorzystuj!c najlepsze dla nas rozwi!-

zania techniczne. Ten kolorowy #wiat zachodni ju  dawno przy-

szed$ do nas – w sensie dos$ownym przecie  zwi!zany z korozj!

– jako kontrast do lat ubieg$ych – szarych, brudnych, zardzewia-

$ych… Po do#wiadczeniach technicznych czas teraz na przej"cie

do#wiadcze% organizacyjnych. To NACE International wraz 

z innymi kontynentalnymi stowarzyszeniami stworzy$o trzy lata 

temu 'wiatow! Organizacj" Korozji (WCO), której celem jest 

promowanie edukacji i najlepszych praktyk, w celu zapobiega-

nia i $agodzenia skutków korozji z zamiarem uzyskania korzy#ci

spo$eczno-ekonomicznych dla spo$ecze%stw, ochrony zasobów 

i #rodowiska. Jednym z pierwszych cz$onków WCO jest Polskie 

Stowarzyszenie Korozyjne. WCO w dniu 14 lipca 2010 r. zosta$o

uznane przez Organizacj" Narodów Zjednoczonych. Przy tym 

wyborze Departament Informacji Publicznej Organizacji Poza-

rz!dowych ONZ wskaza$ potrzeb" zapobiegania korozji w wi"k-

szym ni  dotychczas stopniu i upowszechniania wytycznych w 

tym zakresie na ca$ym #wiecie. Mo e t! drog! dotrze w ko%cu

do w$adz polskich kaganek o#wiaty w tym wzgl"dzie…
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