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Kolejne robocze spotkanie członków PKEOpK SEP miało miejsce 
w ośrodku wypoczynkoworehabilitacyjnym „Pałac Łazienki II” 
w Ciechocinku. To stuletni, odnowiony i przywrócony do dawnej 
świetności obiekt usytuowany w centrum miasta w bar dzo do
godnej lokalizacji, która gwarantuje zarówno dobry dojazd, jak 
i zaciszne miejsce do prowadzenia obrad. 

W posiedzeniu uczestniczyły 62 osoby, z tego 17 osób przybyło 
na seminarium po raz pierwszy, co odnotowano jako wzrost zain
teresowania działalnością Komitetu. Największą grupę stanowiły 
firmy gazownicze: OGP GAZSYSTEM S.A. oraz  Polska Spółka Ga
zownictwa – 24 osoby.  Instytut Nafty i Gazu z Krakowa delegował 
4  przedstawicieli. Pozostali uczestnicy reprezentowali mniejsze 
firmy specjalizujące się w różnych aspektach technologicznych 
ochrony elektrochemicznej. Niepokojące jest zmniejszenie zain
teresowania w ostatnich latach udziałem w pracach Komitetu 
specjalistów z branży rurociągów paliwowych, magazynów i baz 
paliwowych np. firmy PERN czy ORLEN, gdzie jednocześnie odno
towuje się wyraźny wzrost zainteresowania upowszechnieniem 
systemów ochrony katodowej. Także dotyczy to specjalistów 
Pols kiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, a więc obiektów 
kopalnianych, kopalń gazu ziemnego i ropy naftowej, a także biur 
projektowych np. GAZOPROJEKTu. Czy jest to wynik niechęci do 
brania udziału w działalności Komitetu, czy też inne przyczyny? 
 W ramach seminarium wygłoszono kilka interesujących refera tów.  

Kol. Roman Serwiński (firma ZPP Varia) zaprezentował referat 
nt. „Pomiary odbiorowe na gazociągach w dobrej izolacji – jakie 
stosować kryteria i techniki pomiarowe, jak interpretować wyniki 
pomiarów”. Referat opisuje problemy, z jakimi spotkać się moż

na przy wyznacza
niu jednostkowej 
rezystancji przejścia 
rurociągów w po
w łokach o bardzo 
wysokiej szczelnoś
ci. Jest to kwestia 
bardzo częs to spo
tykana w dzia łal
no ś ci praktycznej, 
a do ty czy czynności 
wymaganej w nor
matywach technicz
nych, np. przyjętych 
w GazSystemie.

Autor szczegó  ło
wo omówił nastę
pujące zagadnienia:

Ciechocinek 14.06.2019 

Posiedzenie Polskiego Komitetu Elektrochemicznej 
Ochrony przed Korozją SEP

1. wyznaczanie stałej skalowania punktów pomiarów elektrycznych 
wyposażonych w stanowiska pomiarowe spadku napięcia (PIs),

2. metodę identyfikacja kabli w punktach PIs,
3. metodę identyfikacji defektów powłoki i izolacji kabli w punk

tach PIs,
4. wyznaczanie rezystancji przejścia między PIs,
5. wyznaczanie rezystancji przejścia krótkich odcinków rurociągu,
6. błędy pomiarowe związane z błędem stosowanych mierników 

i metod pomiarowych oraz ich wpływ na wynik działań opisanych 
w punktach od 1 do 5.
Referat wzbudził duże zainteresowanie i szeroką dyskusję, po

nieważ poruszał zagadnienia, z którymi szereg obecnych na sali 
słuchaczy ma do czynienia w codziennej działalności zawodowej.

Kolejny referat, również poruszający zagadnienia praktyczne, 
pod tytułem „Uwagi dotyczące projektowania i wykonawstwa sys
temów ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów”  wygłosił  Kol. Ro
bert Ciupek (firma RAFAKO Engineering).  Autor w referacie poruszył 
szereg zagadnień prak
tycznych związanych 
z pro ble mami z jakimi 
się spotyka podczas 
wykonawstwa no wych 
gazociągów. 

Kol. Robert Ciu pek 
skupił się na przed
stawieniu aspektów 
wykonawczych w ob
szarach wzajemnych 
oddziaływań w miej
scach przekroczeń ga
zociągów i napowietrz
nych linii WN oraz 
zelektr yfikowanych 
sieci trakcyjnych linii 
kolejowych PKP. Od
niósł się do wymagań 
i wytycznych jakie ta
kie przekroczenia powinny spełnić i jakie stawia przed Wykonawcą 
Zamawiający. Wg wytycznych głównego Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZSystemu skrzyżowania gazociągów z zelektry
fikowanymi liniami kolejowymi (ok. 500 m przed i za skrzyżowa
niem) oraz w rejonach zagrożenia korozją wywoływaną przez indu
kowane prądy przemienne wymagana jest bezdefektowa powłoka 
izolacyj na, tzn. o jednostkowej rezystancji przejścia wyższej od 
108 Ωm2. Niestety, podczas budowy gazociągu spełnienie tego 
wymaga nia jest trudne. Niewystarczająca świadomość operatorów 
sprzętu budowlanego podczas wykonywania prac, niedbalstwo, Roman Serwiński podczas prezentacji 

swojego referatu

Referat wygłasza Robert Ciupek
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ale też niewiedza, stwarzają zagrożenia uszkodzenia powłoki izo
lacyjnej. Niezbędne w takiej sytuacji czynności naprawcze, często 
związane np. z koniecznością wyłączenia linii WN, są zazwyczaj 
trudne do wykonania i bardzo kosztowne.

Autor postuluje, aby dopuścić możliwość badania tzw. odcinków 
bezdefektowych metodą DCVG oraz wymusić projektowa nie i roz
mieszczanie punktów pomiarowych rozpływu prądu wzdłuż całej 
trasy przebiegu gazociągu w miejscach zagrożeń korozyjnych po
chodzenia trakcyjnego sieci prądu stałego i od linii elektroenerge
tycznych prądu przemiennego. Zwrócił także uwagę na potrzebę 
zmodyfikowania wymagań dot. technologii montażu rurociągów 
w rurach osłonowych oraz badania defektów powłoki rurociągu 
wewnątrz tych rur. 

Kol. Wojciech Sokólski (SPZP CORRPOL) w referacie pod tytułem 
„Nowa norma ISO 15257 – zmiany dot. certyfikacji osób zajmują
cych się ochroną katodową” omówił treść nowej międzynarodowej 
normy określającej wymagania dot. zakresu i sposobu szkolenia, 
egzaminowania i certyfikowania kadry technicznej odpowiedzial
nej za projektowanie, budowę i eksploatację systemów ochrony 
elektrochemicznej konstrukcji stalowych w ziemi, w kontakcie 
z wodą i z betonem. Nadzór nad procesem certyfikacji personelu 
ochrony katodowej w Polsce sprawuje Urząd Dozoru Techniczne
go CERT (ochrona katodowa). Wobec tego faktu krytycznie ocenił 
aktualną sytuację realizacji postanowień tej normy przez polskich 
inżynierów za pośrednictwem czeskiego ośrodka szkoleniowego 
w  Ostrawie. Na zakończenie zaprezentował aktualny stan norma
lizacji ochrony katodowej w Europejskim Centrum Normalizacyj
nym (CEN). Szereg norm poddawanych jest modyfikacjom, w tym 
jedna z najważniejszych norm – EN 12954 „Ochrona katodowa 
konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach – Zasady ogólne 
i zastosowania dotyczące rurociągów”.

Omówiono bieżące sprawy dot. udziału PKEOpK SEP w Konfe
rencji Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego, która zaplanowana 
jest w dniach 2123 października br., a także aktywnej współpracy 
z  redakcją czasopisma „Ochrona przed Korozją”, która corocznie 
8my numer (sierpniowy) poświęcony technologii ochrony kato
dowej.

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania uczestnicy mieli okazję 
przy słonecznej pogodzie obejrzeć ciechocińskie tężnie solankowe.

Wojciech Sokólski

W dniu 27 marca 2019 r. w Domu Technika NOT w Katowicach od
było się szkolenie nt. „Ochrona przed korozją elektrochemiczną 
elementów systemu uziemiania” (podstawy korozji, diagnostyka, 
zagrożenie korozyjne uziemień – przyczyny,  prace kontrolno 
pomiarowe, metody zabezpieczeń przeciwkorozyjnych). 

Wykłady objęły następującą tematykę:

Część 1. Podstawy korozji metali (podstawowe pojęcia, reakcje ano
dowe i katodowe, termodynamika i kinetyka procesów 
korozyj nych)

Część 2. Korozja metali w ziemi (ziemia jako środowisko korozyj ne, 
ryzyko uszkodzeń korozyjnych)

Część 3. Ogniwa korozyjne (ogniwa galwaniczne, ogniowa stęże
niowe, pomiary potencjałów, polaryzacja)

Część 4. Podstawy ochrony przeciwkorozyjnej metali (metalowe 
obiekty podziemne i podwodne, obiekty podziemne, po
miary korozyjne w terenie)

Część 5. Ochrona katodowa a uziemienia (ochrona katodowa obiek
tów podziemnych wymagających uziemienia)

Część 6. Uziom jako elektroda (uziomy sztuczne, uziomy fundamen
towe)

Część 7. Uziom – kryterium ochrony przed korozją (uziom jako kato
da w ogniwie galwanicznym)

Część 8. Uwagi końcowe (normy, literatura)

Wykłady poprowadził dr inż. Wojciech Sokólski  SPZP CORRPOL 
Gdańsk

Katowice, 27.03.2019 

Szkolenie  „Ochrona przed korozją elektrochemiczną 
elementów systemu uziemiania” 

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

Innowacyjne 
rozwiązania 
techniczne
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Rok sprawozdawczy był pierwszym w bieżącej kadencji 
2018–2022 rokiem działania Polskiego Komitetu Elektro
chemicznej Ochrony przed Korozją SEP. Pracami Komitetu 
kie rowało 8osobowe prezydium wybrane w trakcie zebrania 
sprawozdawczowyborczego w dniu 28.02.2018 r. w Poznaniu.

Prezydium ukonstytuowało się następująco:
Przewodniczący – Wojciech Sokólski
zca Przewodniczącego – Maciej Malicki
zca Przewodniczącego – Józef Dąbrowski
sekretarz – Robert Ciupek
członek – Tomasz Minor
członek – Maciej Kalinowski
członek – Paweł Małysa
członek – Szymon Ciarka

W ciągu roku sprawozdawczego uległ zmianie skład PKEOpK 
SEP, który liczy obecnie około 120 członków oraz dodatkowo 
grupę sympatyków chętnie uczestniczących w spotkaniach nau
kowotechnicznych i konferencjach Komitetu. Zorganizowano 
2 zebrania plenarne, w dniu 06.06.2018 w Zabrzu oraz w dniu 
14.06.2019 w Ciechocinku. Frekwencja na ostatnim zebraniu 
plenar nym wynosiła ok. 55%. W Ciechocinku odbyło się również 
kolejne posiedzenie Prezydium PKEOpK.

W ciągu roku sprawozdawczego prace PKEOpK koncentrowały 
się na realizowaniu następujących zadań:
• integracja i aktywizacja specjalistów, 
• organizowanie seminariów naukowotechnicznych i konfe rencji, 
• prowadzenie informacji o działalności Komitetu za pośred

nictwem Internetu,
• działania w zakresie certyfikacji personelu ochrony katodowej.  

Do konkretnych osiągnięć w roku sprawozdawczym należy za
li czyć:
1. Przygotowanie i zorganizowanie 2ch seminariów nauko wo

technicznych w ramach zebrań plenarnych Komitetu, na których 
wygłoszono łącznie 7 referatów, głównie  z zakresu techniki po
miarowej stosowanej w systemach ochrony katodowej. 

2. Organizację XV Konferencji „Pomiary korozyjne w ochronie 
elek trochemicznej”, która odbyła się w dniach 1719.10.2018 r. 
w  Hotelu Mościcki w Spale. Wygłoszono łącznie 16 referatów, 
dla 133 uczestników krajowych i zagranicznych, zorganizowano 
wys tawę sprzętu i urządzeń pomiarowych. (Newsletter Tydzień 
w SEP nr 186 / 22–28.10.2018).

I rok kadencji 2018-2022 

Działalność Polskiego Komitetu Elektrochemicznej 
Ochrony przed Korozją SEP

3. Wykonano tłumaczenie i zamieszono na stronie internetowej 
Komitetu artykułu Dr Markusa Büchlera i Davida Joosa: Prędkość 
korozji przemienno prądowej. Wielkości znaczące i ich wpływ 
na trwałość rurociągów chronionych katodowo (Marian Hanasz, 
Michał Jagiełło). Kolejny tekst tego Autora w j. angielskim za
mieszczono w 8mym numerze „Ochrony przed Korozją”.

4. Przy współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i spe
cjalistów z SPZP CORRPOL z Gdańska przetłumaczono na język 
polski normę PNEN ISO 15257:201710 Ochrona katodowa  
Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową 
 Podstawa systemu certyfikacji (Maciej Kalinowski, Łukasz 
Burczyk).

5. Na zaproszenie Centrum Edukacji ALIAS w Poznaniu, na Konfe
rencji NaukowoTechnicznej nt. „Problemy eksploatacyjne baz 
magazynowych produktów naftowych” przygotowano referat 
pt. „Certyfikacja osób zajmujących się ochroną katodową – nor
ma międzynarodowa”  (Wojciech Sokólski).

6. Na zaproszenie Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich w Katowicach w dniu 27 marca 2019 r. prze
prowadzono obszerne szkolenie na temat „Ochrona przed koroz
ją elektrochemiczną elementów systemu uziemiania, wymaga
na diagnostyka, w tym prace kontrolnopomiarowe” (Wojciech 
Sokólski).
Przedstawiciele PKEOpK SEP aktywnie uczestniczyli w pracach 

Urzędu Dozoru Technicznego, skutkiem czego jest opracowanie 
w Jednostce Certyfikującej Osoby UDTCERT programu certyfi
kacji personelu ochrony katodowej (OKAT) wg normy PNEN ISO 
15257:201710.

Podsumowując roczną działalność należy wyróżnić Panią mgr 
inż. Hannę Matus, która pomimo tego, że zakończyła pracę w Prezy
dium Komitetu nadal bardzo aktywnie uczestniczy zarówno w pra
cach organizacyjnych jak i działalności merytorycznej Komitetu. 

Wypracowanie środki finansowe zaproponowano przeznaczyć 
na przetłumaczenie wytypowanych pozycji z literatury zagra
nicznej dotyczących współczesnych problemów technologii 
ochro  ny elektro chemicznej konstrukcji metalowych przed korozją.

Przewodniczący PKEOpK SEP
 Dr inż. Wojciech Sokólski


