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Działalność Polskiego Komitetu 
Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP. 
Seminaria w okresie lipiec 2017 - czerwiec 2018 r.

W dniu 24.10.2017 r. odbyło się seminarium w sali konferencyjnej 
Garage Hotel we Włocławku, gdzie wygłoszono następujące referaty: 
- Hanna Matus: Błędy projektowe spotykane w dokumentacjach 

dotyczących ochrony przed korozją rurociągów podziemnych 
(tekst dostępny na stronie internetowej www.pkeopk.sep.com.pl), 

- Robert Ciupek : Nadzór wykonawstwa ochrony przeciwkorozyjnej 
– spoiny spawalnicze badania i izolowanie. 

Omówiono także aktualny stan wdrożenia certyfikacji personelu 
ochrony katodowej i zaawansowanie prac nad normą terminolo-
giczną dot. technologii ochrony katodowej (Wojciech Sokólski). 

Po zakończeniu seminarium zwiedzono elektrownię wodną we 
Włocławku.

Kolejne spotkanie, połączone z zebraniem sprawozdawczo - wybor-
czym Komitetu, miało miejsce  w dniu 28.02.2018 w Poznaniu w Cen-
trum Konferencyjnym ,,Ogrodowa 12 Conference Center”. 

W programie seminarium wygłoszony został referat:
- Wojciech Sokólski: Ochrona elektrochemiczna rurociągów pod

ziemnych, ale dlaczego katodowa?, który dotyczył nowych po-
glądów na mechanizm hamowania procesów korozyjnych podczas 
polaryzacji katodowej powierzchni stalowych. . Obecnie nasila się 
przekonanie, że w warunkach polaryzacji katodowej następuje na 
tyle silna alkalizacja zabezpieczanej powierzchni, że w jej wyniku 
na powierzchni stali w ziemi tworzy się ochronna warstewka pasy-
wna tlenków żelaza. Potwierdzają to uszkodzenia korozyjne chron-
ionych rurociągów przez prąd przemienny.
Omówiono także:

- aktualności w zakresie normalizacji dot. technologii ochrony kato-
dowej, dotyczące  publikacji projektów i norm w Komitecie Nor-
malizacyjnym CEN/TC219 z zakresu ochrony katodowej: 

a) norma PN-EN ISO 15589-1:2017-11E – Przemysł naftowy, petro-
chemiczny i gazowniczy – Ochrona katodowa instalacji rurocią-
gowych – Część 1: Rurociągi na lądzie, 

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

- obecny stan wdrożenia w Polsce norm dot. certyfikacji personelu 
ochrony katodowej.
Nastąpiły istotne zmiany w dziedzinie certyfikacji personelu 

zajmującego się ochroną przed korozją. Została wycofana dotych-
czasowa norma europejska EN 15257:2008, a jej miejsce zastąpiła 
norma PN-EN ISO 15257:2017-10 “Ochrona katodowa - Poziomy 
kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową - Podstawa 

systemu certyfikacji”. Nowa norma przewiduje pięć poziomów kom-
petencji personelu działającego w zakresie ochrony katodowej, obej-
mujących pomiary terenowe, projektowanie, wykonawstwo, badania 
i konserwację systemów ochrony katodowej. W ubiegłym roku UDT 
CERT powołał dwa ośrodki szkoleniowo – egzaminacyjne, które mają 
uprawnienia do szkolenia i oceny kwalifikacji personelu ochrony kat-
odowej. Ośrodkami tymi są: Politechnika Gdańska oraz SPZP CORR-
POL z Gdańska. Z inicjatywy PKEOpK SEP rozpoczęto starania w PKN 
celem nowelizacji normy terminologicznej: “Ochrona przed korozją 
- Elektrochemiczna ochrona katodowa i anodowa - Terminologia”,

Podczas  46-letniej działalności środowiska technicznego skupionego obecnie wokół Polskiego Komitetu Elektroche-
micznej Ochrony przed Korozją SEP największym zainteresowaniem zawsze cieszyły się seminaria i konferencje, które 
stanowią najcenniejsze źródło informacji technicznych, są także miejscem dyskusji i wymiany poglądów w tej bardzo wąs-
kiej, ale niezwykle ważnej dziedzinie techniki.  W ostatnim okresie odbyły się trzy spotkania członków Komitetu i Prezy-
dium oraz połączone z nimi seminaria naukowo-techniczne, na których wygłaszane były referaty na temat różnych as-
pektów teoretycznych i praktycznych ochrony katodowej. Wśród tematów dyskusji podczas posiedzeń Komitetu na czoło 
wysuwała się stale poruszana na wszystkich spotkaniach problematyka normalizacyjna i certyfikacji personelu ochrony 
katodowej.

WYDARZENIA

Fot. 1. Spotkanie w Poznaniu

Fot. 2. Spotkanie w Poznaniu - referuje dr inż Wojciech Sokólski
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- stan przygotowań do XV Konferencji ,,Pomiary korozyjne w ochro-
nie elektrochemicznej”, która jest planowana w październiku 2018 .
W dalszej części spotkania wysłuchano sprawozdania z działal-

ności PKEOpK SEP w latach 2014-2017, rozpatrzono je i zatwierdzo-
no, a następnie wybrano członków Prezydium i przewodniczącego 
Komitetu na następna kadencję (relacja dot. tej części spotkania 
obok).

Po zakończeniu spotkania uczestnicy zwiedzili zabytki Poznania 
z przewodnikiem.

W dniu 06.06.2018 r. odbyło się spotkanie PKEOpK SEP w Zabrzu 
w Hotelu Diament, które poświęcone było niektórym aspektom tech-
niki pomiarowej wykorzystywanej do oceny ochrony katodowej na 
podziemnych rurociągach stalowych. Celem spotkania była przede 
wszystkim wymiana doświadczeń uczestników dotyczących tech-
niki pomiarów DCVG i intensywnych. W seminarium PKEOpk wzięli 
udział głównie przedstawiciele firm gazowniczych oraz firm wyko-
nawczych działających w branży zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, 
w sumie 70 osób. 

Współorganizatorem seminarium był Ośrodek Pomiarów i Au-
tomatyki PW SA z Zabrza.

W programie seminarium znalazły się następujące wystąpienia:
- Bernard Hucz (Prezes OPA PW) – prezentacja działalności OPA PW 

SA. w Zabrzu,
-  Piotr Wąsa: DCVG w teorii oraz codziennej praktyce,
- Łukasz Mieloch: Wizualizowanie danych z pomiarów intensy

wnych na mapach za pomocą Hexcorder’a,
- Jacek Barański: Rejestratory mR4 i MR3p w pomiarach intensyw

nych i DCVG,
- Michał Nitschke: Materiały kompozytowe do naprawy stalowych 

gazociągów.
Po prezentacjach rozgorzała dyskusja, która dotyczyła nie tylko 

wygłoszonych referatów, ale również wymiany doświadczeń uczest-
ników spotkania dot.  pomiarów terenowych oraz realizacji instalacji 
ochrony katodowej. Dużo czasu poświęcono omówieniu interpre-
tacji wyników pomiarów rezystywności gruntu. Prawidłowy pomiar 
rezystywności gruntu jest kluczowym elementem przy kwalifikacji 
defektów do naprawy oraz przy ocenie skuteczności ochrony kato-
dowej. Wartość rezystywności gruntu jest również istotna przy in-

Fot. 3. 
Gospodarza spotka-
nia - firmę Ośrodek 
Pomiarów i Automaty-
ki PW S.A. w Zabrzu 
przedstawił zebranym 
Prezes Zarządu –
 Bernard Hucz

terpretacji zagrożeń korozyjnych spowodowanych oddziaływaniem 
linii wysokich napięć. 

Ponadto przedstawione zostały następujące informacje:
- na temat nowych opracowań normalizacyjnych,
- aktualnego stanu wdrożenia certyfikacji personelu ochrony kato-
dowej wg nowej normy, 
- aktualnego stanu przygotowań do XV Konferencji „Pomiary koro-
zyjne w ochronie elektrochemicznej”, która jest planowana w dniach 
17-19.10.2018 w Hotelu Mościcki w Spale. 

Po zrealizowaniu wszystkich punktów przewidzianych do omó-
wienia podczas spotkania,  uczestnicy zwiedzili podziemną history-
czną sztolnię Kopalni Królowa Luiza.

Bliższe informacje nt. bieżącej i przeszłej działalności PKEOpK SEP 
znajdują się na stronie internetowej www.pkeopk.sep.com.pl

Fot. 4, 5. W sztolni kopalni Królowa Luiza
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