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Streszczenie

Ustanowiona w roku 2006 przez CEN norma dotycząca poziomu kompetencji i certyfikacji 
personelu  ochrony  katodowej  narzuca  termin  jej  wdrożenia  w  krajach  członkowskich  do 
końca  2011  roku.  W pracy  przedstawiono  stan  zaawansowania  prac  nad  wdrożeniem tej 
normy  w  Polsce  na  tle  działań  prowadzonych  w  Unii  Europejskiej.  Zaprezentowano 
koncepcję organizacji szkoleń i procesu certyfikacji w warunkach krajowych.
W  listopadzie  2008  r.  przeprowadzono  w  celach  eksperymentalnych  szkolenie  grupy 
pracowników jednej ze spółek gazowniczych i ustalono warunki niezbędne do prowadzenia 
tego rodzaju kursów specjalistycznych wg zasad przyjętych w normie europejskiej.
W pracy zaprezentowano garść wniosków dotyczących zagadnień dydaktycznych związanych 
z procesem szkolenia specjalistów z zakresu ochrony katodowej w warunkach krajowych.

Abstract

The  standard  established  in  2006  by  CEN  concerning  qualifications  and  certification  of 
cathodic  protection  personnel  imposes  its  implementation  in  member  states  to  the end of 
2011. In the paper the state of works has been presented on implementation of this standard in 
Poland in comparison with activities in the European Union. The concept has been presented 
of training and the certification process in Polish conditions.
In November 2008 experimental training has been performed of a group of employees of one 
of the gas-producing companies and conditions have been determined  for conducting this 
type of specialist courses according to principles adopted in the European standard.
A number of conclusions has been presented concerning didactic problems connected with 
training of cathodic protection specialists in Polish conditions.
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Wprowadzenie

Ochrona katodowa jest  nie  tylko  technologią  trudną,  z  pogranicza  kilku  dyscyplin 
wiedzy, ale także techniką, która niewłaściwie zastosowana lub niedbale eksploatowana może 
mieć niekorzystny wpływ na otoczenie, z zagrożeniem środowiska naturalnego czy zdrowia 
lub  życia  ludzi  włącznie.  Aby  podwyższyć  bezpieczeństwo  eksploatacji  uciążliwych 
dla otoczenia  urządzeń  podziemnych,  np.  rurociągów  czy  zbiorników  z  niebezpiecznymi 
mediami, chroni się je przed korozją w jedyny uzasadniony współcześnie sposób – za pomocą 
odpowiednio do siebie  dobranych powłok izolacyjnych  i  ochrony katodowej.  Skuteczność 
takiego  zabezpieczenia  w  pierwszym  rzędzie  zależy  od  wiedzy  inżynierskiej  ludzi 
we wszystkich  stadiach  realizacji  tej  techniki  –  począwszy  od  projektowania,  poprzez 
produkcję podzespołów, wykonawstwo, uruchomienie i eksploatację zabezpieczenia. Zależy 
także od odpowiedzialności, umiejętności i doświadczenia zawodowego personelu.

Po wprowadzeniu  nowych  norm europejskich  dotyczących  wymagań  technicznych 
w technologii  ochrony  katodowej  wprowadzanych  od  początku  obecnego  dziesięciolecia, 
nadchodzi obecnie czas na wzrost wymagań dotyczących kwalifikacji personelu zajmującego 
się technologią ochrony katodowej. To, co dla specjalistów było oczywiste, stało się jasne po 
lekturze tych norm – są one pisane dla grona posiadającego ugruntowaną wiedzę z podsta-
wowych  kanonów  technologii  ochrony  przeciwkorozyjnej  i  nie  stanowią  same  w  sobie 
recepty,  wg której  możliwe  jest  wykonanie  instalacji  ochrony  katodowej  w  warunkach 
przemysłowych. 

Naturalną konsekwencją zaistniałej sytuacji jest potrzeba zdefiniowania kompetencji 
personelu  uprawnionego  do  wykonywania  poszczególnych  czynności  związanych 
z technologią  ochrony katodowej.  Wyrazem tego jest  norma  PN-EN 15257 pt.   „Ochrona 
katodowa – Poziomy kompetencji oraz certyfikacja personelu ochrony katodowej” [1-5].  

Norma ta powinna stać się początkiem nieuchronnie po niej następujących i łatwych 
do przewidzenia zdarzeń – wzrostu zainteresowania wiedzą z zakresu ochrony katodowej, 
a więc  wszelkiego  rodzaju  edukacją  na wszystkich  szczeblach  (począwszy  od  szkoleń 
i kursów  kwalifikacyjnych,  a  na  studiach  specjalistycznych  skończywszy),  wzrost  roli 
i znaczenia  omawianej  technologii  w  technice,  czego  następstwem  będzie  wprowadzenie 
odpowiednich  wymagań  do  przepisów Prawa  budowlanego  i  wreszcie  podniesienie  rangi 
zawodu  specjalisty  ochrony  katodowej  w  postaci  narzucenia  obowiązkowej  certyfikacji 
i uprawnień  zawodowych.  Na  straży  takiego  porządku  powinna  stać  odpowiednia  Izba 
Budowlana oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki przez nie uprawnione.

Niestety nic takiego się nie stało. Pomimo upływu dwóch lat od ustanowienia normy 
europejskiej i roku od momentu ukazania się normy w języku polskim na półkach księgarni 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego żadna z zainteresowanych instytucji mająca potrzeby 
wynikające  ze  stosowania  systemów  ochrony  katodowej,  tj.  gazownictwa,  zakładów 
transportujących i magazynujących produkty naftowe, czy użytkujących konstrukcje morskie, 
nie zainteresował się wymaganiami tej normy.

Certyfikacja  personelu  w  zakresie  technologii  ochrony  katodowej  nie  jest  niczym 
nowym.  Od szeregu lat  wymagania  takie  stawiane  są  w USA, gdzie  NACE International 
stosuje już czterostopniowy poziom kwalifikacji i certyfikacji specjalistów w tej dziedzinie. 
Także  w  Europie  szereg  państw  posiada  wypracowane  procedury  kwalifikacji  personelu 
zajmującego się ochroną katodową w niektórych działach techniki, np. w gazownictwie.

W referacie powtórzono w zarysie główne wymagania normy, a także zamieszczono 
garść doświadczeń zebranych podczas prowadzenia kursu szkoleniowego dla pracowników 
gazownictwa,  w  którym  wykorzystano  wskazówki  i  wymagania  zawarte  w  omawianej 
normie,  a  przede  wszystkim sprawdzono w praktyce  zagadnienia  organizacyjne  poprowa-
dzenia tego rodzaju kursu wg wymagań europejskich.
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Zakres normy

Norma ma na celu umożliwienie zdefiniowania i weryfikacji kompetencji personelu 
prowadzącego  badania  ochrony  katodowej,  prace  wykonawcze,  inspekcje  oraz  prace 
konserwacyjne.  Sektory  stosowania  dotyczą  odpowiednio  podziemnych  lub  zanurzonych 
konstrukcji  metalowych,  konstrukcji  metalowych  morskich,  konstrukcji  żelbetowych 
i powierzchni wewnętrznych konstrukcji pojemników metalowych. 

Procedury  certyfikacji  personelu  ochrony katodowej  muszą  pozostawać  w zgodzie 
z normą PN-EN ISO 17024. Norma ta definiuje podstawowe wymagania w odniesieniu do 
jednostki  dokumentującej  proces  certyfikacji  personelu.  W  Polsce  obecnie  w  obszarze 
związanym  z  ochroną  przeciwkorozyjną  istnieją  tylko  dwie  takie  jednostki  –  Instytut 
Mechaniki  Precyzyjnej  w  Warszawie  oraz  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów  również 
w Warszawie. Ponadto uprawnienia do certyfikacji personelu posiadają pokrewne branżowo 
instytucje: Urząd Dozoru Technicznego oraz Instytut Spawalnictwa. Niestety żadna z nich nie 
wykazuje  samodzielnie  zainteresowania  wzięciem  na  siebie  obowiązku  prowadzenia 
certyfikacji personelu w zakresie ochrany katodowej.

Norma  PN-EN 15257  definiuje  trzy  (1,  2  i  3)  poziomy  kompetencji  personelu 
działającego w dziedzinie ochrony katodowej obejmujące przeglądy, projektowanie, instalo-
wanie, testowanie i konserwację (eksploatację). Precyzuje ramy procedur dotyczące szkolenia 
i certyfikacji  personelu  wymagane  do  uzyskania  i  wykazania  się  poziomami  kompetencji. 
Definiuje  minimalne  wymagania  dla  ośrodków  certyfikujących  odpowiedzialnych  za cer-
tyfikację.

Poziomy  kompetencji  i  procesy  certyfikacji  dotyczą  następujących  sektorów 
stosowania:

1. konstrukcji metalowych podziemnych i zanurzonych,
2. konstrukcji metalowych morskich,
3. konstrukcji żelbetowych,
4. powierzchni wewnętrznych konstrukcji metalowych.

Zasady ogólne

Nad prawidłowością stosowania procedur certyfikujących czuwa ośrodek certyfiku-
jący. Ośrodek powinien spełniać wymagania EN-ISO 17024 i normy EN 15257 w odniesieniu 
do certyfikacji personelu ochrony katodowej. Ośrodek certyfikujący powinien:

a) inicjować, promować, utrzymywać i administrować proces certyfikacji zgodnie 
z normą,

b) określać, które poziomy kompetencji i sektory stosowania mają być przedmiotem 
certyfikacji,

c) ustanawiać i publikować wymagania odnośnie szkoleń i doświadczenia 
przemysłowego personelu dla poziomów 1, 2 i 3 w wyszczególnionych sektorach 
stosowania dla poziomów i sektorów wybranych do certyfikacji,

d) oceniać i zatwierdzać ośrodki egzaminacyjne,
e) monitorować i dokumentować wszystkie funkcje pełnomocnika zgodnie 

z udokumentowaną procedurą.

Ośrodek certyfikujący może zlecić pełnomocnikowi, na swoją bezpośrednią odpowie-
dzialność  wykonywanie  następujących  czynności  (wariant,  który  prawdopodobnie  będzie 
musiał być zastosowany w warunkach Polskich ze względu na brak odpowiedniego ośrodka):
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i) szczegółowe administrowanie procedurą certyfikacyjną,
ii) zatwierdzanie odpowiednio obsadzonych kadrowo i wyposażonych ośrodków 

szkoleniowych oraz ich okresowe monitorowanie, jeżeli ośrodek szkoleniowy jest 
częścią procedury certyfikacyjnej,

iii) ustanawianie odpowiednio obsadzonych kadrowo i wyposażonych ośrodków 
egzaminacyjnych oraz ich okresowe monitorowanie,

iv) ustanawianie właściwego systemu dla prowadzenia rejestrów szkoleń, kompetencji 
i egzaminów, który musi być zachowany przez przynajmniej jeden cykl 
certyfikacyjny.

Ustanowienie ośrodka szkoleniowego nie jest obowiązkowe (ośrodka wydzielonego 
do prowadzenia szkoleń specjalistycznych), natomiast ośrodek egzaminacyjny powinien:

a) mieć odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, stosowną siedzibę i wystarczający 
sprzęt aby zapewnić pomyślne egzaminowanie dla danych poziomów i sektorów 
stosowania,

b) funkcjonować pod kontrolą ośrodka certyfikującego lub pełnomocnika,
c) stosować udokumentowaną procedurę zarządzania jakością zatwierdzoną 

przez ośrodek certyfikujący,
d) mieć środki niezbędne do administrowania egzaminami, włącznie z kalibracją 

i kontrolą wszelkiego stosowanego sprzętu,
e) przygotowywać i przeprowadzać egzaminy na odpowiedzialność 

egzaminatora(-ów) upoważnionych przez ośrodek certyfikujący,
f) używać jedynie formularzy egzaminacyjnych ustanowionych i zatwierdzonych 

przez ośrodek certyfikujący,
g) do przeprowadzania egzaminów praktycznych używać jedynie urządzeń 

testujących przygotowanych i zatwierdzonych przez ośrodek certyfikujący,
h) używać jedynie procedur oceniania ustanowionych lub zatwierdzonych 

przez ośrodek certyfikujący,
i) posiadać urządzenia testujące do symulowania warunków elektrycznych, które 

normalnie istnieją w rzeczywistości podczas ochrony katodowej czynnych 
konstrukcji przemysłowych w danym sektorze stosowania.

Ośrodek egzaminacyjny może być usytuowany w ośrodku szkoleniowym lub siedzibie 
pracodawcy.  Egzaminy i  ich ocenianie powinny być przeprowadzane jedynie w obecności 
i pod kontrolą  upoważnionego  przedstawiciela  ośrodka  certyfikującego  lub  pełnomocnika, 
który powinien być bezstronny wobec pracodawcy kandydata.

Poziomy kompetencji

Osoba,  która  uzyskała  certyfikat  zgodnie  z  normą  powinna  być  sklasyfikowana 
na jednym z trzech poziomów w zależności od jej kompetencji w poszczególnych sektorach 
stosowania. Zakres wymaganej wiedzy określony jest szczegółowo w normie.

Personel  poziomu 1 nie  może być  odpowiedzialny za dobór metody bądź techniki 
badawczej,  ani  za  przygotowanie  pisemnej  instrukcji  technicznej,  czy  też  za  interpretację 
wyników badań. Personel 2 poziomu powinien rozumieć i być kompetentny w wykonywaniu 
zadań  ochrony  katodowej  zgodnie  z  ustanowionymi  i  uznanymi  procedurami.  Personel 
poziomu 3 może być upoważniony przez ośrodek certyfikujący lub jego pełnomocnika do 
zarządzania i nadzorowania w ich imieniu szkoleniami i/lub egzaminami na poziomach 1 i 2.
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Uprawnienia do certyfikacji

Kandydaci na poziom 1 i 2 mogą ukończyć szkolenie i egzamin przed dopełnieniem 
praktyki przemysłowej. Ośrodek certyfikujący lub pełnomocnik może wydać zaświadczenie 
tymczasowe  potwierdzające  pomyślne  ukończenie  egzaminu,  ale  zaznaczając,  iż  pełna 
certyfikacja kandydata może być wydana dopiero po pomyślnym ukończeniu praktyki prze-
mysłowej. Wydanie zaświadczenia powinno być zarejestrowane przez ośrodek certyfikujący.

Wymagany  jest  udokumentowany  zapis  szkolenia.  Dokumentacja  może  być  retro-
spektywna. Może to być szkolenie zrealizowane przez pracodawcę, uznany kurs w ośrodku 
szkoleniowym albo przez samokształcenie. Do certyfikacji może być obowiązkowo wyma-
gana obecność w ośrodku szkoleniowym, zależnie od wymagań postawionych przez ośrodek 
certyfikujący.

Kandydat na poziom 1 lub 2 powinien udokumentować, że ukończył okres szkolenia 
w ramach sektora stosowania i na poziomie, na które ma uzyskać certyfikację. Okres szko-
lenia, metoda i program zajęć powinny być ustalone przez ośrodek certyfikujący. Minimalny 
okres  szkolenia  podjętego  przez  kandydata  do  certyfikacji  powinien  wynosić  40  godzin 
formalnego lub udokumentowanego szkolenia w każdym sektorze stosowania, zarówno dla 
poziomu 1, jak i poziomu 2. Kandydaci bez certyfikacji na poziomie 1 powinni podjąć co 
najmniej 80 godzinne szkolenie na poziomie 2. Godziny szkoleniowe powinny obejmować 
zarówno elementy praktyczne, jak i teoretyczne.

Biorąc  pod  uwagę  wymagane  kompetencje  naukowe  i  techniczne  dla  kandydatów 
do certyfikacji  na  poziomie  3  przygotowanie  do  certyfikacji  na  tym  poziomie  może  być 
uzyskane przykładowo poprzez:

a) uzyskanie stosownego stopnia inżynierskiego lub naukowego lub studia 
podyplomowe w renomowanej uczelni wyższej,

b) uczestnictwo w kursach szkoleniowych, konferencjach lub seminariach (takich 
jak organizowane przez uznane przemysłowe lub niezależne stowarzyszenia),

c) studiowanie podręczników inżynierskich lub naukowych, czasopism i innych 
materiałów specjalistycznych.

Kandydat powinien dostarczyć udokumentowane dowody odnośnie szkoleń, doświad-
czenia, wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie ochrony katodowej, aby 
umożliwić ośrodkowi certyfikującemu ocenę jego kompetencji.

Wymagane doświadczenie przemysłowe

Praktyczne doświadczenie przemysłowe w ochronie katodowej powinno być nabyte 
przed certyfikacją. Udokumentowane dowody praktyki przemysłowej powinny być potwier-
dzone przez pracodawcę i/lub niezależne osoby udzielające referencji i przedłożone w ośrod-
ku certyfikującym.

Kompetencje  na  poziom  3  obejmują  obszar  wiedzy  z  zakresu  pozatechnicznego 
wybranego sektora stosowania. Taka szeroka wiedza może zostać nabyta poprzez różnorodne 
połączenie  wykształcenia,  szkoleń i  doświadczenia.  Wszyscy kandydaci  do certyfikacji  na 
poziomie 3 w jakimkolwiek sektorze stosowania powinni wykazać się i udokumentować, że 
posiadają kompetencje zarówno praktyczne, jak i teoretyczne odpowiednie dla poziomu 2 we 
właściwym sektorze stosowania lub zdali egzamin na poziomie 2.

Trzeci  poziom  kompetencji  jest  najwyższy  i  od  kandydatów  wymagana  jest 
umiejętność przekazywania wiedzy.  Umiejętność tę uzyskuje się jedynie poprzez doświad-
czenie. W USA jest ona oceniana i należy oczekiwać, że również w Europie od kandydatów 
do  3  poziomu  kompetencji  będzie  wymagane  przedstawienie  wybranego  zagadnienia 
technicznego w formie wykładu-prezentacji przed większym audytorium słuchaczy. 
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Ocena kompetencji - Egzaminy

Ocenianie  poziomu  kompetencji  kandydatów  powinno  odbywać  się  zgodnie  ze 
szczegółowymi przepisami ustanowionymi przez ośrodek certyfikujący.  Należy to osiągnąć 
poprzez egzaminy na poziomach 1 i  2.  Dla poziomu 3 podstawą oceny jest  szczegółowo 
udokumentowany dorobek i opcjonalnie egzamin.

Wszelkie  egzaminy  powinny  być  przeprowadzane  w  ośrodkach  egzaminacyjnych, 
ustanowionych, zatwierdzonych i monitorowanych bezpośrednio przez ośrodek certyfikujący 
lub przez pełnomocnika. Na egzaminie kandydat powinien posiadać ważny i jednoznaczny 
dowód tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), jak też oficjalne 
zawiadomienie  o  egzaminie,  które  na  żądanie  powinno  być  okazane  egzaminatorowi  lub 
osobie pilnującej.

Każdy  kandydat,  który  w  trakcie  trwania  egzaminu  nie  przestrzega  przepisów 
egzaminacyjnych,  albo  popełnia  oszustwo  lub  przyczynia  się  do  nieuczciwego  przebiegu 
egzaminu  powinien  zostać  wykluczony  na  czas  określony  przez  ośrodek  certyfikujący. 
Egzaminy powinny być zatwierdzane przez przynajmniej jednego egzaminatora.  Egzaminy 
powinny być pilnowane i oceniane przez egzaminatora, albo jedną lub więcej przeszkolonych 
i upoważnionych osób pilnujących pozostających pod odpowiedzialnością jednego egzamina-
tora. Przynajmniej jeden egzaminator powinien być odpowiedzialny za ocenianie egzaminu 
zgodnie z procedurami ustanowionymi przez ośrodek certyfikujący.

Egzaminatorzy powinni zaświadczyć o swej obiektywności w ocenianiu kandydatów, 
jak też  o tym,  iż wszelkie informacje,  które w owym procesie  nabędą zostaną zachowane 
w tajemnicy.

Za ocenianie egzaminów przez porównywanie z wzorcowymi odpowiedziami powi-
nien być odpowiedzialny przynajmniej jeden egzaminator. Sesje z części wspólnej, sektorowa 
z teorii  i  sektorowa z praktyki  powinny być oceniane osobno. Każda sesja egzaminacyjna 
i egzamin  ogólny  powinny  mieć  ustalone  przez  ośrodek  certyfikujący  minimalne  oceny 
zaliczające,  aby  wiedza  teoretyczna  i  kompetencja  praktyczna  zostały  właściwie 
zweryfikowane.  Kandydat  powinien przed certyfikacją  zaliczyć  pomyślnie  wszystkie  sesje 
egzaminacyjne.

Kompetencje kandydatów na poziom 3 powinny być oceniane przez komisję oceniają-
cą wybraną przez ośrodek certyfikujący lub pełnomocnika na podstawie udokumentowanego 
dorobku, który szczegółowo podaje: a) wykształcenie, kwalifikacje naukowe i inżynierskie 
kandydata,  b)  zakres  doświadczenia  w  sektorze  stosowania,  do  którego  jest  kandydatem, 
c) przykłady dokumentacji projektowej, raportów i opracowań technicznych przygotowanych 
przez kandydata

Dorobek  powinien  wykazać  znajomość  ogólnej  i  szczegółowej  teorii  ochrony 
katodowej i umiejętność sporządzania raportów technicznych. Dorobek powinien być poparty 
opiniami przynamniej  dwóch niezależnych osób udzielających referencji i  zaznajomionych 
z dorobkiem kandydata, które mogą potwierdzić prawdziwość i trafność tego dorobku, jak też 
to, iż jest on właściwym kandydatem, aby otrzymać certyfikat poziomu 3 w danym sektorze 
stosowania.

Komisja  oceniająca  powinna  składać  się  z  przynajmniej  pięciu  członków 
z doświadczeniem  w ochronie katodowej, z których przynamniej dwóch powinno posiadać 
certyfikaty poziomu 3, a dodatkowo mogą zasiadać w niej przedstawiciele ośrodka certyfiku-
jącego i/lub pełnomocnika.

W  pewnych  przypadkach  ośrodek  certyfikujący  lub  pełnomocnik  mogą  oprócz 
przygotowania i oceny dorobku zażądać egzaminu ogólnego i sektorowego z teorii.
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Doświadczenia z przeprowadzenia kursu wg wymagań normy PN-EN 15257

Założenia kursu: 

Kurs  prowadzony  będzie  na  poziomie  I  określonym  w  normie  PN-EN 15257  Ochrona 
katodowa – Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej. Przewidziane 
są  wykłady  i  zajęcia  praktyczne  w  terenie.  Szkolenie  zostanie  zakończone  egzaminem. 
Uczestnikom zostaną wydane świadectwa ukończenia kursu (nie będą stanowiły podstawy do 
żadnych uprawnień wynikających z normy PN-EN 15257).

Zakres merytoryczny szkolenia:

a) podstaw elektryczności, korozji i powłok ochronnych;
b) podstawy ochrony katodowej i technik pomiarowych;
c) zasady bezpieczeństwa
d) wymagania norm dotyczących ochrony katodowej.

Uczestnik szkolenia po zdaniu egzaminu powinien być kompetentny do wykonywania zadań 
z zakresu ochrony katodowej według pisemnych instrukcji technicznych i pod nadzorem 
bardziej doświadczonego personelu, a w szczególności:

1. sprawdzaniu ważności kalibracji sprzętu pomiarowego i testującego w zakresie 
ochrony katodowej,

2. przeprowadzaniu pomiarów i testów zgodnie z instrukcją,
3. rejestrowaniu i klasyfikacji wyników pomiarów i badań,
4. przedstawianiu wyników w zrozumiałej formie,
5. nadzorowaniu i przeprowadzaniu inspekcji i badań podczas instalacji systemów 

ochrony katodowej,
6. przeprowadzaniu rutynowych prac konserwacyjnych systemów ochrony katodowej.

Zakres norm:

- EN 12954, Cathodic protection of buried or immersed metallic structures – General 
principles and application of pipelines
- EN 13509, Cathodic protection measurement techniques
- EN 13636, Cathodic protection of buried metallic tanks and related piping
- EN 14505, Cathodic protection of complex structures
- EN 50162, Protection against corrosion by stray current from direct current systems
- EN 15112, External cathodic protection of well casings

Wykładowcy:

Doświadczony zespół specjalistów ochrony katodowej oraz powłok ochronnych na 
rurociągach, w tym pracownicy gazownictwa.

Egzamin: 

Test wyboru – dowolny zestaw odpowiedzi od braku do wszystkich pozytywnych
20 pytań wybranych losowo z kompletu 100 pytań
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Program kursu:

Poniedziałek

14.00 Otwarcie kursu, sprawy organizacyjne (WS)
15.00-16.00 Organizacja walki z korozją w Polsce i na świecie (WS)
16.00-18.00 Podstawy nauki o korozji, podstawy elektrochemii (JW  lub WS)
18.00-19.00 Elementy elektrotechniki (AW lub JR)

Wtorek

08.00-11.00 Korozja konstrukcji stalowych w ziemi, rola mikroorganizmów, makroogniwa 
korozyjne (WB lub WS)

11.00-14.00 Prądy błądzące upływające z trakcji prądu stałego, badania, przeciwdziałanie, 
drenaże elektryczne (WS)

15.00-17.00 Specyfika ochrony katodowej sieci rozdzielczej w miastach (PL) lub Badania 
prądów błądzących – metoda korelacyjna (WS) 

17.00-19.00 Podstawy metod ochrony przeciwkorozyjnej, podstawy ochrony katodowej, 
kryteria (JW lub WS)

Środa

08.00-10.00 Technika pomiarowa (metody proste i złożone), interpretacja, zasady 
bezpieczeństwa, pokaz sprzętu (JR lub WS ew. MJ)

10.00-14.00 Ćwiczenia terenowe – pomiary na gazociągu wc. (MJ)
15.00-17.00 Podzespoły systemów ochrony katodowej – elektrody odniesienia, sondy 

pomiarowe, korozymetria (JJ)
17.00-19.00 Bezpośrednia ocena korozji zewnętrznej rurociągów, sposób organizacji 

pomiarów, gromadzenia i oceny danych (WS)

Czwartek

08.00-12.00 Ćwiczenia terenowe – pomiary na sieci rozdzielczej (MD lub PL)
12.00-14.00 Typowe problemy i ich usuwanie, inspekcje, konserwacje (JR lub WS)
15.00-17.00 Specyfika ochrony katodowej sieci rozdzielczej w miastach (PL) lub 

Normalizacja ochrony katodowej (WS)
17.00-19.00 Powłoki bezdefektowe, wymagania w gazownictwie (MF)

Piątek
08.00-9.00 EGZAMIN
09.00-13.00 Powłoki izolacyjne, technologie, badania (WP)
13.00-14.00 Omówienie wyników egzaminu, zakończenie kursu

Podsumowanie

Na podstawie analizy treści normy oraz zebranych doświadczeń z prowadzenia wg tej 
normy  kursu  kwalifikacyjnego  na  1  poziom  kompetencji  wiedzy  w  zakresie  ochrony 
katodowej konstrukcji podziemnych, zorganizowany dla pracowników gazownictwa, pozwala 
na sformułowanie następujących wniosków:
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1. Wymagania  dotyczące  przeprowadzenia  kursów kwalifikujących  personel  ochrony 
katodowej na podstawie normy PN-EN 15257 są bardzo wysokie. Prowadzenie zajęć 
w  wymiarze  40 godzin  zajmuje  całą  przestrzeń  czasową  na  zajęcia  dydaktyczne 
w okresie tygodnia roboczego.

2. Zakres przekazanej wiedzy nie był zgodny z programem przewidzianym przez 
normę, ponieważ obejmował zagadnienia bardziej specjalistyczne, związane 
z zainteresowaniami słuchaczy. Wariant taki powinien być przewidziany w planie 
kursów i zatwierdzony przez jednostkę certyfikującą.

3. Czas przeznaczony na zajęcia terenowe był zbyt krótki (8 godz. z 40-tu). 
Tego rodzaju ćwiczenia terenowe w zasadzie sprowadzają się do pokazu, a nie jak to 
chciał twórca normy – do treningu w samodzielnym wykonywaniu pomiarów. 
W tym zakresie należy się zdać na doświadczenia uczestników kursu.

4. Pomimo obszernego zakresu programu kursu, a także jego wątków bardziej 
specjalistycznych, odczuwalny był u wielu słuchaczy niewystarczający poziom 
przyswojonej wcześniej wiedzy podstawowej, co miało swój skutek w trudności 
w zrozumieniu niektórych zagadnień teoretycznych. Oznacza to potrzebę selekcji 
kandydatów pod względem przygotowania zawodowego.

5. Egzamin w postaci testu wyboru sprawdził się. Analiza wyników potwierdziła 
statystyczny rozkład prawidłowych odpowiedzi. Uczestnicy postulowali 
przygotowanie znacznie większej ilości pytań i zadań wariantowych, ponieważ 
podczas przygotowywania się do egzaminu ich rozwiązywanie ułatwia naukę.

6. Spełnienie wysokich wymagań merytorycznych kursu pociąga za sobą potrzebę 
zaangażowania sporej kadry wysoko specjalizowanych wykładowców. Ta trudność 
może być rozwiązana wyłącznie poprzez współpracę z wiodącymi ośrodkami 
przemysłowymi, głównie w gazownictwie. Szczególnie jest ona niezbędna do 
prowadzenia zajęć terenowych na pracujących obiektach infrastruktury podziemnej.

7. Ostateczny bilans z przeprowadzonego pierwszego kursu wg wymagań PN-EN 
15257 jest pozytywny. Zebrane doświadczenia pozwolą na sprawniejsze ich 
przeprowadzenie w przyszłości.
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