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Współczesne kierunki walki z korozją
Prowadzone w wielu krajach szacunki wpływu 

zjawisk korozyjnych na życie społeczeństw wyraźnie 
wskazują na ogrom tego oddziaływania – przede 
wszystkim na wynik finansowy w gospodarce, ale tak-
że jest znany negatywny wpływ na środowisko natu-
ralne oraz zdrowie i życie ludzi. 

Mówiąc o korozji używa się zazwyczaj terminologii 
wojennej. Z korozją się raczej walczy, niż się jej prze-
ciwdziała. Niestety częściej się bronimy (chronimy) niż 
atakujemy, by zadać jej śmierć. Z tym wszechobecnym 
zjawiskiem oswojeni jesteśmy od dzieciństwa, koja-
rzy się zawsze ze zniszczeniem, uszkodzeniem, zu-
życiem – czasami także z kłopotami, nieszczęściem, 
zagrożeniem. W rzeczywistości potęga korozji obja-
wia się w najmniej spodziewanych sytuacjach – jest 
przyczyną niszczenia konstrukcji stalowych, walących 
się mostów, dziurawych rur, cieknących zbiorników. 
To ona powoduje przedwczesne zużycie obiektów, 
maszyn i urządzeń, jest przyczyną różnego rodzaju 
awarii, zanieczyszczenia środowiska, i to z jej powodu 
znosimy różnego rodzaju niedogodności – ciągłe ob-
jazdy, rozkopane ulice, braki ciepłej wody itp. Do wal-
ki z tym zjawiskiem wytaczamy cały arsenał różnego 
rodzaju środków i metod, których jedynym celem jest 
przedłużenie żywotności oraz zachowanie integralno-

ści i cech użyteczności zabezpieczanych przedmio-
tów metalowych. I w tej walce osiągamy zadziwiające 
sukcesy widoczne w życiu codziennym. Ale niestety to 
kosztuje dużo, bo batalia trwa nieustannie, od naro-
dzin (produkcji) do śmierci (złomowania).

W ostatnich latach odnotować należy kolejną 
fazę kontrnatarcia, tym razem z zaangażowaniem 
społeczeństwa. W amerykańskim Kongresie zapro-
ponowano akt prawny (Corrosion Prevention Act), na 
podstawie którego przewidziano 50 % ulgę podatko-
wą na wszystkie kwalifikowane inwestycje w systemy 
zapobiegania korozji konstrukcji metalowych. Wyma-
ga on, aby zabezpieczenie przeciwkorozyjne zostało 
zaprojektowanie profesjonalne i posiadało certyfikat 
uznanej niezależnej jednostki certyfikującej. Dotyczy 
to takich technik ochrony przeciwkorozyjnej jak ob-
róbka chemiczna, powłoki, ochrona katodowa i dobór 
materiałów. Wszystkie etapy profilaktyki przeciwkoro-
zyjnej, w tym projektowanie, dobór materiałów i apli-
kacji/instalacji, uzyskają znaczącą ulgę podatkową 
pod warunkiem, że inwestorzy zobowiążą się prace te 
realizować wyłącznie przez kwalifikowany personel.

W dniu 15 marca 2007 r. powstała Światowa Or-
ganizacja Korozji (The World Corrosion Organization), 
której zadaniem jest szerokie zrzeszanie środowisk 
zajmujących się problematyką korozyjną na całym 
świecie, misją zaś: „promocja edukacji i najlepszych 
praktyk w zabezpieczeniach przeciwkorozyjnych ce-
lem uzyskania socjoekonomicznych korzyści dla spo-
łeczeństwa, zabezpieczenia zasobów i ochrony śro-
dowiska”. Jak z tego wynika, trwa walka o uznanie 
zabezpieczeń przeciwkorozyjnych za priorytetowe. 
Jednym z jej celów jest upowszechnienie i ujednolice-
nie norm oraz wymagań technicznych ochrony prze-
ciwkorozyjnej na całym świecie.

 Ochrona katodowa  
– technika priorytetowa
Ochrona katodowa, będąca jedną z elektroche-

micznych technik zabezpieczania stali przed korozją 
w środowiskach elektrolitycznych, zasłużenie preten-
duje do metod najważniejszych. Jej zakres zastoso-
wania jest co prawda ograniczony do metalowych 
obiektów stale kontaktujących się z elektrolitycznym 
środowiskiem korozyjnym, a więc obiektów podziem-

Ochrona katodowa  
– znormalizowana certyfikacja personelu
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Rys.1. Uszkodzenie korozyjne rurociągu podziemnego;  
otwór o „średnicy” ok. 18 mm powstał w ciągu kilku lat  
w rurze dolotowej do układu chłodzenia w elektrociepłow-
ni, przyczyną były zewnętrzne oddziaływania elektryczne; 
rurociąg nie miał zabezpieczenia w postaci ochrony kato-
dowej, a tylko klasyczną powłokę izolacyjno-bitumiczną
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nych i podwodnych, otoczonych betonem lub zanurzo-
nych w mediach chemicznych, ale może zagwaranto-
wać 100% efekt ochronny. Osiąga się go za pomocą 
stałego prądu elektrycznego, który wpływając z elek-
trolitu do metalu przeciwdziała procesom utleniania 
i tym samym hamuje lub całkowicie eliminuje korozję 
na powierzchni metalu. Technikę ochrony katodowej 
stosuje się obecnie powszechnie do stalowych kon-
strukcji znajdujących się w kontakcie z wodą morską 
(jednostek pływających, nabrzeży, platform itp.) oraz 
podziemnych rurociągów i zbiorników służących do 
transportu i magazynowania gazu oraz ropy nafto-
wej. Spory zakres zastosowania tej techniki to zabez-
pieczenie aparatury w obiegach wodnych oraz stali 
w konstrukcjach żelbetowych. 

Ochronę katodową stosuje się zazwyczaj wspól-
nie z odpowiednimi powłokami izolacyjnymi. Prąd 
ochrony katodowej wpływa do metalu wyłącznie 
w miejscach uszkodzenia powłoki (defektach), po-
została część powierzchni obiektu nie kontaktuje 
się ze środowiskiem korozyjnym i nie ulega korozji. 
Zatem wzajemne działanie prądu i powłoki jest kom-
patybilne, co oznacza, że gorsza powłoka wymaga 
większego natężenia prądu elektrycznego, zaś 
bardziej doskonała – mniejszego, ale w obu przy-
padkach ostateczny efekt działania jest jednakowo 
skuteczny. Jako przykład można tu podać gazociąg 
Jamał – Europa Zachodnia, o średnicy 1400 mm wy-
konany w trójwarstwowej powłoce z tworzyw sztucz-
nych, który na całej trasie przez terytorium Polski 
(ok. 650 km) wymaga prądu ochrony katodowej nie 
większej niż 5 A – to jest mniej więcej tyle, ile po-
bierał do ochrony gazociąg magistralny o średnicy 
400 mm wykonany w tradycyjnej izolacji bitumicz-
nej na odcinku około 5 km. 

Prąd ochrony katodowej dostarczany jest do za-
bezpieczanego obiektu z anod umieszczonych w tym 

samym środowisku korozyjnym (wodzie, ziemi). Są 
to anody tzw. galwaniczne, wykonane ze stopów 
metali mniej szlachetnych od stali (cynk, magnez, 
aluminium) lub anody nieroztwarzalne lub trudno-
roztwarzalne, do których stały prąd dostarczany z ze-
wnętrznego źródła (najczęściej przekształtnika prą-
du przemiennego, np. prostownika). Ilość, wielkość, 
rozmieszczenie i parametry elektryczne anod każ-
dorazowo dobierane są indywidualnie do warunków 
ochrony zabezpieczanego obiektu. 

Jest to zadanie niezwykle trudne, ponieważ roz-
pływ prądu w tak złożonym układzie nie jest łatwy do 
przewidzenia. Stąd wiedza specjalistyczna, a nade 
wszystko wielkie doświadczenie, są niezbędne we 
wszystkich etapach: w badaniach terenowych, pro-
jektowaniu, wykonawstwie, uruchomieniu, eksplo-
atacji i serwisowaniu systemów ochrony katodowej. 
Te szczególne wymagania w odniesieniu do ochrony 
katodowej powodują, że metoda ta w krajach o przo-
dującej technice zajmuje miejsce priorytetowe, a za-
kres jej zastosowań stale się rozszerza. Staje się to 
możliwe dzięki podniesieniu wymagań w odniesieniu 
do personelu zajmującego się tą technologią ochrony 
przeciwkorozyjnej – 4-stopniowa certyfikacja w USA 
oraz wprowadzona ostatnio 3-stopniowa certyfikacja 
w Unii Europejskiej.

 Ochrona katodowa  
– certyfikacja personelu
Kiedy w grudniu 2006 r. w CEN została zatwier-

dzona Norma Europejska EN 15257:2006 Cathodic 
protection. Competence levels and certification of 
cathodic protection personnel w PKN/KT 290 ds. 
Specjalnych Technik w Elektryce, która w zakresie 
swoich kompetencji obejmuje problematykę ochro-
ny katodowej, mając na względzie znaczenie tej 
normy przystąpiono natychmiast do tłumaczenia jej 
na język polski. PKN opublikował normę w 2008 r.  
(PN-EN 15257:2008 Ochrona katodowa-Poziomy 
kompetencji oraz certyfikacja personelu ochrony ka-
todowej). Powodem tego zaangażowania była świa-
domość, że na polskim rynku występuje odczuwalny 
brak jakichkolwiek wymagań związanych z wiedzą czy 
doświadczeniem osób zajmujących się ochroną kato-
dową i brakiem zasad egzekwowania odpowiedniego 
poziomu wykonawstwa tej ochrony przeciwkorozyj-
nej. Panujący system uprawnień w sferze technicznej 
(budowlanej) jakby nie zauważył istnienia problemów 
korozyjnych, w tym także ochrony katodowej – która 
jest wyjątkowo skuteczna, jeśli jest dobrze zaprojek-
towana, wykonana i eksploatowana, ale która jest 
zbędnym wydatkiem, gdy funkcjonuje źle, a nawet 
może stać się przyczyną wzmożonych uszkodzeń ko-
rozyjnych czy nawet awarii, jeśli jest nieprawidłowo 

Rys. 2. Szkolenie inspektorów UDT przy stacji ochrony ka-
todowej zbiornika podziemnego LPG
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zastosowana. Ponadto skutki działania ochrony ka-
todowej nie są widoczne, ponieważ zabezpieczane 
powierzchnie znajdują się pod ziemią, pod wodą lub 
wewnątrz aparatury przemysłowej.

Przy obecnie panującym systemie wyłaniania wyko-
nawców, gdzie podstawowym kryterium jest najniższa 
cena, wydaje się zrozumiałe, że te niuanse technologii 
ochrony katodowej mogą przy braku wiedzy i doświad-
czenia prowadzić do niepowodzeń w jej stosowaniu. 
Szkodliwość takiej sytuacji jest ogromna, ponieważ 
dopiero po jakimś czasie ujawniony brak prawidłowe-
go funkcjonowania zabezpieczenia przeciwkorozyjne-
go skupia uwagę na samej metodzie. Niezadowolony 
inwestor w takiej sytuacji będzie przede wszystkim 
wyrażał pogląd, że w określonych warunkach „metoda 
nie zdała egzaminu” i nigdy nie przyzna się do wyboru 
niekompetentnego wykonawcy.

W 2008 r. CEN zatwierdził wprowadzenie do pre-
ambuły wszystkich Norm Europejskich z zakresu 
ochrony katodowej odwołanie do kompetencji per-
sonelu określanego wg EN 15257.  Jest ona w za-
sadzie pierwszym tej rangi dokumentem dotyczącym 
wymaganego poziomu wiedzy i kompetencji wśród 
wszystkich służb zajmujących się wprowadzaniem 
i eksploatacją zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Wy-
różnienie ochrony katodowej wśród innych technolo-
gii przeciwkorozyjnych nie jest przypadkowe.

Bez wątpienia wdrożenie postanowień normy (ma 
nastąpić w krajach członkowskich Unii Europejskiej 
do końca roku 2011) wiąże się przede wszystkim 
z potrzebą podniesienia poziomu kwalifikacji kadry 
technicznej i jednoczesnym wprowadzeniem odpo-
wiednich wymagań do polskiego prawa. Odnosi się 
ona do wymagań wszystkich EN z zakresu ochrony 
katodowej. Przewiduje certyfikację personelu na 
trzech poziomach w następujących sektorach jej za-
stosowań:

Sektor: Konstrukcje podziemne i zanurzone
Do tego sektora odnoszą się następujące normy:

PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstruk-
cji metalowych w gruntach lub w wodach – Ogólne 
zasady i zastosowania dotyczące rurociągów

PN-EN 13509:2005 Metody pomiarowe w ochro-
nie katodowej

PN-EN 13636:2006 Ochrona katodowa metalo-
wych zbiorników podziemnych i związanych z nimi 
rurociągów

PN-EN 14505:2007 Ochrona katodowa konstruk-
cji złożonych

PN-EN 50162:2006 Ochrona przed korozją po-
wodowaną przez prądy błądzące z układów prądu 
stałego

PN-EN 15112:2007 Zewnętrzna ochrona katodo-
wa orurowań odwiertów

Jest to obecnie w Polsce obszar największych 
zastosowań ochrony katodowej w technice. Również 
w tej dziedzinie jest największa grupa pracowników 
zawodowo związanych z technologią ochrony kato-
dowej (przede wszystkim w gazownictwie). W roku 
2008 z inicjatywy Izby Gospodarczej Gazownictwa 
stworzone zostały standardy techniczne z zakresu 
ochrony katodowej gazociągów, w których z dużym 
naciskiem zwrócono uwagę na potrzebę podnosze-
nia kwalifikacji i certyfikacji personelu ochrony ka-
todowej, między innymi z wykorzystaniem wymagań 
normy PN-EN 15257. 

Sektor: Konstrukcje metalowe morskie
Do tego sektora, obejmującego statki, platformy, 

konstrukcje pływające, rurociągi nabrzeżne i przy-
brzeżne, boje, urządzenia portowe, pirsy, mola, falo-
chrony itp., odnoszą się następujące normy:

PN-EN 12473:2005 Ogólne zasady ochrony kato-
dowej w wodzie morskiej

PN-EN 12474:2009 Ochrona katodowa rurocią-
gów podmorskich

PN-EN 12495:2009 Ochrona katodowa stałych 
stalowych konstrukcji przybrzeżnych

PN-EN 13173:2007 Ochrona katodowa stalowych 
przybrzeżnych konstrukcji pływających

PN-EN 13174:2005 Ochrona katodowa instalacji 
portowych

Pomimo olbrzymiego zakresu możliwości wykorzy-
stywania ochrony katodowej w  gospodarce morskiej 
jej realne zastosowanie jest niewielkie, chociaż iloś-
ciowo znaczące. Dzieje się tak dlatego, że niektóre 
aplikacje metody, np. do kadłubów okrętowych czy 
nabrzeży portowych, są realizowane wg standardo-
wych projektów i udział specjalisty z tego zakresu nie 
jest oczekiwany. 

Sektor: Konstrukcje żelbetowe
Do tego sektora, obejmującego konstrukcje żelbe-

towe napowietrzne i nabrzeżne (mosty, ściany, pale, 
budynki, rurociągi, tunele, fundamenty, baseny pły-
wackie, zbiorniki wodne, urządzenia portowe, pirsy, 
mola, falochrony, platformy przybrzeżne) odnoszą się 
następujące normy:

PN-EN 12696:2004 Ochrona katodowa stali 
w betonie

PKN-CEN/TS 14038-1:2009 Procesy realkaliza-
cji elektrochemicznej i usuwania chlorków z żelbetu 
– Część 1: Realkalizacja

W Polsce technologia ta nie jest jeszcze praktycz-
nie stosowana.
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Sektor: Powierzchnie wewnętrzne konstrukcji po-
jemników metalowych

Do tego sektora, obejmującego ochronę od we-
wnątrz pojemników i zbiorników wody słodkiej oraz 
wody morskiej (wymienniki ciepła, filtry, rurociągi, 
zbiorniki, skraplacze itp.), odnosi się następująca 
norma:

PN-EN 12499:2006 Ochrona katodowa powierzch-
ni wewnętrznych konstrukcji metalowych

Ochrona katodowa od strony wewnętrznej me-
talowych powierzchni urządzeń i aparatów znalazła 
w Polsce zastosowanie głównie do zabezpiecze-
nia wymienników ciepła w elektrowniach cieplnych 
i w budynkach. 

Podsumowanie
Z pewną przykrością należy odnotować fakt, że 

po opublikowaniu normy PN-EN 15257 w języku pol-
skim nie została ona jeszcze właściwie zastosowana 
w przepisach. Pobieżny przegląd polskich przepisów, 
których jest kilka, pokazuje, że niewielkim nakładem 
pracy można dokonać w nich zmian w celu autentycz-
nego stworzenia warunków do szybkiego wdrożenia 
certyfikacji personelu ochrony katodowej wg posta-

nowień tej normy. Podniesienie wymagań prawnych 
w odniesieniu do poziomu wykształcenia i doświad-
czenia zawodowego personelu ochrony katodowej, 
chociażby tylko do realizacji zadań finansowanych ze 
środków publicznych, na pewno zaowocuje pracami 
wdrożeniowymi w kierunku organizacji kształcenia 
kadr, prowadzenia kursów dokształcających, tworze-
nia szkoleń teoretycznych i praktycznych. 

Stowarzyszenia naukowe i techniczne, związa-
ne z działalnością dotyczącą ochrony przed korozją, 
w tym Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony 
przed Korozją SEP (PKEOpK),

w ślad za podjętymi w skali Unii Europejskiej dzia-
łaniami zmierzającymi do prawnego uporządkowania 
kwalifikacji zawodowych związanych z bezpieczeń-
stwem eksploatacji budowli, zapewnienia ochrony 
zdrowia i życia ludzi oraz ochrony środowiska natu-
ralnego, powinny czuć się odpowiedzialne za poziom 
merytoryczny procesu certyfikacji personelu. 

Z wielką nadzieją należy przyjąć podjętą na po-
czątku listopada 2009 r., a postulowaną od dwóch 
lat przez PKEOpK SEP, inicjatywę wdrożenia normy 
PN-EN 15257 przy współudziale Centrum Certyfikacji 
i Oceny Zgodności Urzędu Dozoru Technicznego przy 
merytorycznym wsparciu specjalistów skupionych 
także w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Na 
spełnienie tych oczekiwań mamy jeszcze dwa lata.


