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Znajomość wymagań normowych jako podstawowe 
kryterium oceny wiedzy wymaganej w procesie 
certyfikacji osób zajmujących się ochroną katodową
Prace nad ustaleniem zasad oceny kwalifikacji osób zaj-
mujących się realizacją zabezpieczeń  przeciwkorozyj-
nych z zastosowaniem ochrony katodowej rozpoczęły 
się w Europejskim Centrum Normalizacyjnym (CEN) na 
początku XXI wieku. 

Zrealizowane je w grupie roboczej WP16 w Komitecie Technicz
nym TC219, co zaowocowało opracowaniem  w maju 2001 r. pier
w szej propozycji w tym zakresie „Qualification and certification 
in the field of cathodic protection: Present situation and possible 
European scheme”. W ślad za tym opracowaniem po kilkuletniej 
dyskusji Europejski Komitet Normalizacyjny ustanowił pierwszą 
normę określającą kompetencje personelu ochrony katodowej:  EN 
15257:2006 „Cathodic protection. Competence levels and certi-
fication of cathodic protection personnel”. Norma ta staraniem 
Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją 
SEP została przetłumaczona na język polski i wydana jako: PN-EN 
15257:2006P „Ochrona katodowa - poziomy kompetencji oraz 
certyfikacja personelu ochrony katodowej”.

W roku 2017, wskutek współpracy pomiędzy CEN a NACE (USA), 
na bazie doświadczeń obu organizacji opracowana została norma   
ISO 15257:2017 „Cathodic protection -- Competence levels of 
cathodic protection persons -- Basis for a certification scheme”. 
Norma wydana została w Polsce pod numerem PN-EN ISO 
15257:2017-10 (wersja angielska) „Ochrona katodowa -- Poziomy 
kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową -- Podsta-
wa systemu certyfikacji”, a obecnie jest przetłumaczona na język 
polski i ukaże się w PKN w najbliższym czasie.

Z uwagi na nieco odmienne zasady realizacji technologii ochro
ny katodowej w różnych grupach zastosowań technicznych (sek
torach zastosowań) przyjęto następujący podział tematyczny 
związanych z tym norm technicznych:

• Ochrona katodowa w zastosowaniach lądowych (ziemia, wody 
lądowe),

• Ochrona katodowa w zastosowaniach morskich (obiekty portowe, 
jednostki pływające, wieże wiertnicze itp.) – dot. wód  silnie zaso
lonych i słonawych,

• Ochrona katodowa żelbetów (np. fundamentów, konstrukcji 
mostowych itp.),

• Ochrona katodowa konstrukcji od strony wewnętrznej (np. 
zbiorników od strony wewnętrznej, wymienników ciepła i innych).

Na bazie tej najnowszej normy w UDT CERT w Warszawie opra
cowany został w Jednostce Certyfikującej Osoby UDTCERT (JCO 
UDTCERT) system certyfikacji osób w dziedzinie ochrony kato
dowej w sektorze zastosowań konstrukcje metalowe podziemne 
lub zanurzone (sektor obejmuje na przykład: zakopane rurocią
gi, odcinki rurociągów lądowych przecinających rzeki, jeziora lub 
krótkie odcinki mórz, zakopane zbiorniki, stronę zewnętrzną den 
zbiorników naziemnych, orurowanie odwiertów). Certyfikacja 

jest prowadzona zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN ISO/IEC 
17024:2004 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące 
jednostek certyfikujących osoby”.

Program certyfikacji znajduje się na stronie internetowej UDT 
CERT: program certyfikacji personelu ochrony katodowej zaś jego 
zakres na stronie: szczegółowy wykaz zadań do spełnienia dla 
poziomów od 1 do 4.

Poniżej zestawiono normy z dziedziny ochrony katodowej, 
których znajomość jest przedmiotem oceny wiedzy i kompetencji 
osób przystępujących do egzaminów certyfikacyjnych. Tematykę 
norm pogrupowano w zależności od zakresu zastosowań.

TERMINOLOGIA

PNE05030102004 Ochrona przed korozją  Elektrochemiczna 
ochrona katodowa i anodowa  Terminologia

PNEN ISO 8044:201512 Korozja metali i stopów  Podstawowe ter
miny i definicje

ZAGROŻENIE KOROZYJNE – ZIEMIA

PNEN 125011:2005 Ochrona materiałów metalowych przed 
korozją
Ryzyko wystąpienia korozji ziemnej Część 1: Postanowienia ogólne

PNEN 125012:2005 Ochrona materiałów metalowych przed 
korozją

Ryzyko wystąpienia korozji ziemnej Część 2: Materiały ze stali nis
kostopowychi niestopowych

ZAGROŻENIE KOROZYJNE – PRĄDY PRZEMIENNE

PNEN 15280:201312 Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia na 
zakopanych rurociągach korozji wywołanej prądem przemiennym 
stosowana do rurociągów chronionych katodowo

POMIARY – ZIEMIA

PNEN 13509:2005 Metody pomiarowe w ochronie katodowej

KONSTRUKCJE PODZIEMNE – OCHRONA PRZED KOROZJĄ

PNEN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych 
w  gruntach lub w wodach  Zasady ogólne i zastosowania doty
czące rurociągów. [Norma ta jest aktualnie nowelizowana: 

 FprEN 12954 General principles of cathodic protection of buried or 
immersed onshore metallic structures, May 2019]

PNEN 13636:2006 Ochrona katodowa metalowych zbiorników 
podziemnych i związanych z nimi rurociągów

PNEN 14505:2007 Ochrona katodowa konstrukcji złożonych

PNEN 15112:2007 Ochrona katodowa zewnętrznych powierzchni 
orurowań odwiertów
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PN-EN 16299:2013-06 Ochrona katodowa powierzchni zewnętrznych 
zbiorników naziemnych stykających się z ziemią lub z fundamentami

PN-EN 50122-1:2011 Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacjo-
narne - Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna - 
Część 1: Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym

PN-EN 50122-2:2011 Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjo-
narne - Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrot-
na - Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących 
powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego

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

PN-EN ISO 15589-1:2017-11 Przemysł naftowy, petrochemiczny 
i ga zowniczy - Ochrona katodowa systemów transportu rurocią go-
wego Część 1: Rurociągi na lądzie.

KONSTRUKCJE MORSKIE

PN-EN 12473: 2014-04 Ogólne zasady ochrony katodowej w wodzie 
morskiej

PN-EN 12474:2009 Ochrona katodowa rurociągów podmorskich

PN-EN 12495:2009 Ochrona katodowa stałych stalowych

konstrukcji przybrzeżnych

PN-EN 12496:2013-08 Anody galwaniczne do ochrony katodowej 
w wodzie morskiej i słonym mule

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

PN-EN 16222:2013-04 Ochrona katodowa kadłubów statków

PN-EN ISO 13174:2013-06 Ochrona katodowa urządzeń portowych

PN-EN ISO 15589-2:2014-05 Przemysł naftowy, petrochemiczny 
i gazowniczy - Ochrona katodowa systemów transportu rurociągo-
wego, Część 2: Rurociągi podmorskie

ŻELBET

PN-EN ISO 12696:2012 Ochrona katodowa stali w betonie

WEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE OBIEKTÓW

PN-EN 12499:2006 Ochrona katodowa powierzchni wewnętrznych 
konstrukcji metalowych

Wojciech Sokólski

ul. Łużycka 8A
81-537 Gdynia
tel. 58 774 99 00
fax 58 774 99 01
customers@ppg.com

Ekonomiczne

Publikacje dot.  normalizacji w ochonie katodowej

Ochrona katodowa zbiorników paliwowych w świetle przepisów i norm, Międzynarodowa Konferencja, Politechnika Gdańska, Gdańsk 
2001 

Ochrona katodowa a żywotność stalowych zbiorników na paliwa, Konferencja „Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produk-
tów naftowych”, Rosnówko k/Poznania 2001

Ochrona podziemnych zbiorników paliwowych w świetle aktualnych przepisów i norm, Konferencja „Problemy eksploatacyjne baz 
maga zynowych produktów naftowych”, Rosnówko k/Poznania 2002”

Ochrona katodowa zbiorników według aktualnych polskich przepisów i propozycja ich zmian w świetle normy EN 13636, VIII Krajowa 
konferencja „Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej”, Jurata czerwiec 2004, s.163 

Ochrona katodowa zbiorników paliwowych w świetle aktualnych przepisów i norm, Ochrona przed Korozją, nr 4-5/2008, s. 197 

Ochrona przeciwkorozyjna ścianek zbiorników kontaktujących się z ziemią i elektrolitami. Ochrona katodowa - normy, przepisy, zastoso-
wania, Ochrona przed Korozją, nr 8/2010, s. 399 

Ochrona katodowa zbiorników podziemnych - stan techniki, normy i przepisy, Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Eksploata-
cyjne Baz Magazynowych Produktów Naftowych”, Centrum Edukacji „ALIAS”, Poznań, 19-20 maja 2011, s. 54-67 

Ochrona katodowa zbiorników podziemnych - stan techniki, normy i przepisy, Ochrona przed Korozją, nr 8/2011, s. 523 

Ochrona katodowa den zbiorników kontaktujących się z ziemią lub fundamentami wg prEN 16299, Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych”, Centrum Edukacji „ALIAS”, Poznań, 10-11 maja 2012 r., s. 41-
52; INPE Miesięcznik SEP nr 152 s. 3. 

Ochrona katodowa den zbiorników kontaktujących się z ziemią lub fundamentami wg prEN 16299, Ochrona przed Korozją, nr 12/2012, 
s. 577

Aspekty korozyjne stosowanych metod zabezpieczania gruntu i wód podskórnych przed wyciekami paliw płynnych z naziemnych 
i podziemnych zbiorników stalowych, Materiały IX Dorocznej Konferencji Naukowo-Technicznej PSK „Współczesne technologie 
przeciw korozyjne”, Ostróda 2015. 
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