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Normalizacja technologii ochrony katodowej – nowości
Problematyka ochrony katodowej w różnych aspektach 

tech  nicznych objęta jest normalizacją na szczeblu międzynaro
dowym w International Organization for Standardization w gru
pie roboczej ISO/TC 156/WG 10 „Corrosion of metals and alloys/
Cathodic protection of buried and immersed metallic structu
res”, w Europie w European Committee for Standardization 
w komitecie technicznym CEN/TC 219 „Cathodic protection”, 
a  także w USA w NACE International, gdzie wydawane są nas
tępujące dokumenty normalizacyjne:  normy (standard practi
ces – SP), wymagania materiałowe (material requirements  – MR) 
i metody pomiarowe (test methods – TM) dotyczące tej techno
logii ochrony przeciwkorozyjnej. 

W Polsce pieczę nad pracami normalizacyjnymi w ochronie 
katodowej sprawuje Polski Komitet Normalizacyjny – Komitet 
Techniczny nr KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce.

Komitet ISO/TC 156/WG 10, kierowany obecnie przez sekreta-
rza Marcusa Büchler’a w maju 2017 r. ustanowił oczekiwaną nową 
normę dotyczącą kompetencji personelu ochrony katodowej ISO 
15257 Cathodic protection — Competence levels of cathodic pro-
tection persons – Basis for a certification scheme, która jesienią 
2017 r. uznana została przez środo wisko europejskie poprzez wy-
danie normy EN ISO 15257:2017. W ślad za tym Polski komitet 
Normalizacyjny w grudniu 2017 r. także przyjął za obowią zującą 
tę normę PN-EN ISO 15257:2017-10 Ochrona katodowa - Pozio-
my kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową - Pod-
stawa systemu certyfikacji wycofując jedno cześnie normę PN-
EN 15257:2008, która była podstawą uruchomionego niedawno 
w  Polsce, po bardzo długim okresie przygotowawczym,  procesu 
szkolenia i certyfikacji personelu ochrony katodowej.

Komitet, na posiedzeniach w czerwcu 2017 i w maju 2018 r. pod-
jął ponadto następujące decyzje: w październiku 2017 r. opublikował 
znowe lizowaną normę:

• ISO 12473 General principles of cathodic protection in seawater 
oraz zaakceptował i opublikował w lutym 2018 r. dwie wcześniej 
przy gotowane normy:

• ISO/FDIS 19097-1 Accelerated life test method of mixed metal ox-
ide anodes for cathodic protection - Part 1: Application in concrete

• ISO/FDIS 19097-2 Accelerated life test method of mixed metal 
oxide anodes for cathodic protection—Part 2: Application in soils 
and natural waters

Ponadto zaakceptowano do dalszych prac projekt normy:

• ISO/CD 22426 Assessment of the effectiveness of cathodic pro-
tection based on coupon measurements oraz doskonalenie normy 
terminologicznej:

• ISO/NP 8044 Corrosion of metals and alloys - Basic terms and defi-
nitions, a także w dalszej perspektywie normę do oceny agresyw-
ności korozyjnej gleby:

• ISO(X) Corrosion of Metals and Alloys – Corrosivity of Soil – Clas-
sification, determination and estimation.

Wśród innych nowych lub znowelizowanych norm ISO, które 
znalazły uznanie przez CEN a ponadto zostały już włączone do kata-
logu norm PKN, są:

• PN-EN ISO 12696:2017-01E - Ochrona katodowa stali w betonie,

• PN-EN ISO 15589-1:2017-11E – Przemysł naftowy, petrochemicz-
ny i gazowniczy – Ochrona katodowa instalacji rurociągowych – 
Część 1: Rurociągi na lądzie 

• PN-EN ISO 18086:2018-01E - Korozja metali i stopów – Określenie 
korozji wywołanej przez prąd przemienny – Kryteria ochrony.

Szczególnie ta ostatnia, z uwagi na swoją aktualność i zbieżność 
z palącymi problemami technicznymi jest bardzo ważna, a jej wdro-
żenie do bieżącej działalności jest pilnie oczekiwane.  

Europejski Komitet Normalizacyjny CEN/TC 219 na posiedzeniu 
w Bonn w kwietniu 2018 r. podjął m. inn. następujące usta lenia:

Grupa robocza WG1 (Cathodic protection of buried and immer-
sed metallic structures) wykonuje  prace nad nowelizacją jednaj 
z pierwszych norm CEN - prEN 12954 General principles of cathod-
ic protection of buried or immersed onshore metallic structures, 
a zakończenie tych prac powinno nastąpić do końca br. Również 
rewizji  poddawana jest norma EN 15112 External cathodic protec-
tion of well casings.

Grupa robocza WG2 (Cathodic protection of steel in concrete) ak-
tualnie pracuje nad rewizją normy CEN/TS 14038-2 Electrochemical 
realkalization and chloride extraction treatments for reinforced 
concrete - Part 2: Chloride extraction. Zapowiadana jest także ko-
rekta do nowej normy ISO 12696 dotycząca kryteriów ochrony ka-
todowej stali w betonie.

Grupa robocza WG3 (Cathodic protection in sea water) aktualnie 
pracuje nad nowelizacją norm:

• EN 12495 Cathodic protection of fixed offshore structures 

• EN 13173: Cathodic protection of floating offshore structures 

• EN 17243: Cathodic Protection of internal surfaces of metallic 
tanks, structures, equipment and piping containing sea water. 

Rozpoczęto także prace nad nowym zagadnieniem Internal and 
external cathodic protection of offshore submerged structures 
and associated equipment of wind turbines z zamiarem ukończe-
nia prac norma lizacyjnych do końca br.

Ponadto zaproponowano dalsze uznanie normy EN 12499:2003 
Internal cathodic protection of metallic structures – decyzja w tym 
zakresie podjęta zostanie  na kolejnym posiedzeniu w br. Podobnie 
oczekuje się w tym czasie ostatecznej nowelizacji normy EN 12954: 
General principles of cathodic protection of buried or immersed 
onshore metallic structures.

Akceptacja systematycznego przeglądu w odstępach pięcio-
letnich norm EN 13509: Cathodic protection measurement tech-
niques oraz EN 16222: Cathodic protection of ship hulls ma nas-
tąpić w drodze korespondencyjnej do końca br. roku.

NACE International, amerykańskie stowarzyszenie inżynierów zaj-
mujących się problematyką korozji od wielu lat wydaje w różnej 
postaci dokumenty normalizacyjne w tej dziedzinie techniki. Działal-
ność ta akredytowana jest przez American National Standards Insti-
tute (ANSI). Ich opracowywanie odbywa się poprzez liczne komisje 
techniczne.  Technologia ochrony katodowej jest w NACE drobiaz-
gowo znormalizowana – wydanych zostało ponad 60 tego typu do-
kumentów. Przykładowo, w  ostatnim okresie prowadzono prace 
nad rewizją nor my:  SP0290-2007, Impressed Current Cathodic 
Protection of Rein forcing Steel in Atmospherically Exposed Con-
crete Structures, modyfikacją metody pomiarowej:  NACE TM0497, 
Measurement Techniques Related to Criteria for Cathodic Protec-
tion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems, czy 
też propozycją opracowania nowej normy Reinforced Concrete:  
Stray-Current-Induced Corrosion.
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Polski Komitet Normalizacyjny nr KT 290 ds. Technik Spec
jalnych w Elektryce posiada w swoim składzie Grupę Problemową 
GP289 ds. Ochrony Katodowej (Wojciech Sokólski – SPZP CORRPOL 
Gdańsk, Józef Dąbrowski – IEL Warszawa), do której w bieżącym roku 
dołączyła Pani Dorota Bałachowska (członek Komitetu Programowe-
go Nr 9 ds. Certyfi kacji Personelu Ochrony Katodowej Urzędu Dozoru 
Technicznego). 

Aktualnym ciągle od kilku lat zadaniem GP289 jest zrealizowanie 
ini cjatywy PKEOpK SEP nowelizacji w PKN normy terminologicznej: 
PN-E-05030-10  Ochrona przed korozją - Elektrochemiczna ochro-
na katodowa i anodowa - Terminologia. Obecnie analizowana jest 
ostatnia wersja brzmienia normy przygotowana przez p. Mariana 
Hanasza, głównego inicjatora i wykonawcy tej uaktualnionej wersji 
normy terminologicznej. Propozycja ta udostępniona jest na stronie 
internetowej Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed 
Korozją (www.pkeopk.sep.com.pl).

W chwili obecnej najpilniejszym  zadaniem jest przetłumaczenie 
na język polski i wydanie w PKN nowej normy dot. certyfikacji per-
sonelu ochrony katodowej (PN-EN ISO 15257:2017 - 10E - Ochrona 
katodowa -  Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną 
katodową – Podstawa systemu certyfikacji). Ze względu na to, że re-
alizacja technologii ochrony katodowej w technice wymaga obecnie 
wykwalifikowanej i certyfikowanej kadry technicznej, konieczne jest 
podjęcie energicznych kroków zmierzających do przetłumaczenia na 
język polski wszystkich aktualnych norm polskich wydanych w an-
gielskiej wersji  językowej z tej dziedziny techniki.

Wojciech Sokólski
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