
3

OCHRONA KATODOWA INFRASTRUKTURY WG WYMAGA  NORMY
EUROPEJSKIEJ EN 14505

Katodická ochrana infrastruktury podle požadavkù evropské normy EN14505

Wojciech Sokólski
SPZP CORRPOL Gda sk, Polska

owa kluczowe:
ochrona katodowa, kryteria, infrastruktura, norma EN14505

Streszczenie

W referacie omówione zosta y podstawowe wymagania normy EN 14505 w zastosowaniu do
ochrony katodowej rozleg ej infrastruktury miejskiej i przemys owej. Zwrócono szerzej uwag  na
kryteria ochrony katodowej oraz podstawowe zasady technologii ochrony katodowej odnosz ce si
do konstrukcji z onych.

Wprowadzenie

W kwietniu 2005 roku uchwalona zosta a norma europejska nr EN 14505 „Cathodic protection of
complex structures”, która wprowadzi a nowe poj cia i nowe podej cie do rozwi zywania
niektórych problemów ochrony katodowej. Genez  utworzenia tej normy by y przede wszystkim
trudno ci z realizacj  ochrony katodowej na terenach tzw. obiektów kubaturowych (w odró nieniu
od liniowych), tj. na przyk ad ochrony katodowej gazoci gów na terenie t oczni gazu. Na tle
dotychczasowych do wiadcze  stosowania podstawowych wymaga  ochrony katodowej – kryteriów
okre lonych w normie EN 12954[1], norma EN 14505 wskazuje na inne sposoby oceny skuteczno ci
dzia ania ochrony katodowej. Techniki te nie s  powszechnie znane i posiadaj  swoje ograniczenia,
które nie zosta y w opisie wyja nione.

Przede wszystkim poj cie „konstrukcja z ona” odnosi si  wy cznie do uk adu zawieraj cego
chronion  konstrukcj  oraz jedn  lub wi cej obcych obiektów metalowych (elektrod), które ze
wzgl dów bezpiecze stwa lub innych przyczyn technicznych nie mog  by  od niej elektrycznie
odseparowane, co mo e by  podyktowane zarówno jej budow  jak i wymaganiami operacyjnymi.
Nie odnosi si  ono zatem do z ono ci konstrukcji lub z ono ci systemu ochrony katodowej.

Po czenie elektryczne, o którym mowa, mo e spowodowa  znaczny wzrost zapotrzebowania na
pr d ochrony katodowej, poniewa  pr d p ynie nie tylko do chronionej konstrukcji, ale równie  do
obiektu obcego. Ten niechciany wzrost zapotrzebowania na pr d staje si  jeszcze wi kszy, je li obcy
obiekt zawiera bardziej szlachetny metal (posiadaj cy bardziej dodatni potencja  stacjonarny) ni
metal konstrukcji chronionej. Pod czenie do miedzianej elektrody uziemiaj cej lub do stalowego
zbrojenia betonu stanowi  przyk ady tej ostatniej sytuacji. Te trudno ci oznacza  mog , e
wymagany b dzie znacznie wi kszy pr d ochrony katodowej, co skutkuje niewystarczaj  ochron
katodow , z ym rozk adem pr du i szkodliwymi efektami ekranowania.

Aby unikn  nieporozumie  norma definiuje poj cia „obcej elektrody” (anody lub katody) -
konstrukcji lub jej fragmentu posiadaj cych kontakt z konstrukcj  chronion , w odró nieniu od
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„obcej konstrukcji”, która z ni  kontaktu elektrycznego nie ma. Obca anoda to taka obca elektroda,
która posiada potencja  bardziej ujemny ni  konstrukcja chroniona, obca katoda to taka obca
elektroda, która odpowiednio posiada potencja  bardziej dodatni. Ilustruje to poni szy rysunek.

Rys 1.  Konstrukcja z ona - ilustracja poj : konstrukcja obca i obca elektroda.
1 – rozpatrywana konstrukcja zabezpieczana za pomoc  ochrony katodowej, 2 – obca konstrukcja,
nie posiadaj ca po czenia elektrycznego z rozpatrywan  konstrukcj , 3 – element zwarty
elektrycznie z rozpatrywan  konstrukcj  (nale cy do niej), posiadaj cy po czenie elektryczne z
uziemieniem (np. zawór elektryczny), 4 – obca elektroda, posiadaj ca po czenie elektryczne z
rozpatrywan  konstrukcj  i posiadaj ca kontakt ze rodowiskiem elektrolitycznym (uziom): obca
anoda – je li uziom wykonany jest z materia u bardziej elektroujemnego w danym rodowisku
elektrolitycznym od rozpatrywanej konstrukcji (np. bednarki ocynkowanej), obca katoda – je li
uziom wykonany jest z materia u bardziej elektrododatniego w danym rodowisku elektrolitycznym
od rozpatrywanej konstrukcji (np. pr ty miedziane lub pomiedziowane, naturalny uziom w awie
elbetowej), 5 – obiekt elbetowy, np. podpora elbetowa (lub obci nik elbetowy), którego stalowe

pr ty zbrojeniowe posiadaj  po czenie elektryczne z rozpatrywan  konstrukcj : przyk ad obcej
katody (pr ty zbrojeniowe maj  kontakt z elektrolitem w betonie).

Warto wspomnie , e norma nie ma zastosowania do konstrukcji, które mog  by  chronione zgodnie
z norm  EN 12954. Na przyk ad ruroci gi systemu sieci dystrybucyjnej nie s  uznawane za
konstrukcj  z on . Norma zak ada, e kryteria ochrony podane w EN 12954 maj  zawsze
zastosowanie, kiedy istniej cy kontakt z obcymi konstrukcjami lub uszkodzenia izolacji wzgl dem
obcych konstrukcji mog  zosta  usuni te. Co oczywi cie nie oznacza, e jedynym sposobem
uzyskania ochrony przeciwkorozyjnej jest elektryczne wydzielenie konstrukcji chronionej (co bardzo
cz sto robi si  w sieciach gazowniczych).

Z powy szych wyja nie  wynika, e norma EN 14505 b dzie mia a bezpo rednie zastosowanie do
ochrony katodowej podziemnej infrastruktury miejskiej i przemys owej. Stalowe ruroci gi
ró norodnego pochodzenia (wodoci gi, ciep oci gi, gazoci gi, naftoci gi, kanalizacja), pancerze
kabli, uziemienia ochronne i uziemienia energetyczne, a tak e zbrojenie konstrukcji elbetowych s
w wi kszym lub mniejszym stopniu ze sob  po czone zarówno w mie cie, jak równie  na terenie
zak adów przemys owych. Rozdzielenie ich zazwyczaj jest bardzo trudne, a je li w ogóle mo liwe, to
jedynie na wydzielonych odcinkach. Dodatkowym utrudnieniem s  pr dy b dz ce, których
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oddzia ywanie musi by  uwzgl dnione przy projektowaniu i eksploatacji systemów ochrony
katodowej infrastruktury. Kwestie te s  przedmiotem odr bnej normy EN 50162 [2].

Norma EN 14505 wskazuje na sposoby ochrony okre lonej konstrukcji stalowej posiadaj cej
kontakt z obcymi elektrodami (np. ochrony gazoci gu na terenie t oczni, który po czony jest z
sieci  uziemie  i zbrojeniem fundamentów), gdzie obce elektrody nie musz  by  chronione przed
korozj . Trudniejszym zadaniem jest wi c ochrona katodowa infrastruktury, gdzie cz sto zachodzi
konieczno  zapewnienia skutecznej ochrony przeciwkorozyjnej zarówno konstrukcji dobrze
zabezpieczonej izoluj cymi pow okami ochronnymi, jak równie  obiektów bez izolacji (np. ochrony
katodowej wodoci gów przeciwpo arowych i uziemie  na terenie elektrowni).

Poni ej przedstawiono zasady ochrony katodowej infrastruktury miejskiej i przemys owej w wietle
wymaga  normy EN 14505, a tak e norm EN 12954 i EN 50162, z krytycznym nastawieniem do
niektórych postanowie  norm w konfrontacji z obecn  praktyk  in yniersk .

Kryteria ochrony katodowej infrastruktury

Dla infrastruktury stosowa  nale y, gdy jest to mo liwe, kryteria ochrony katodowej zdefiniowane w
normie EN 12954. Jednak e warunki rzeczywiste w terenie powoduj , e nie zawsze jest mo liwa
ocena za pomoc  pomiarów czy te kryteria s  spe nione na wszystkich obiektach tworz cych
chronion  infrastruktur . Autorzy normy EN 14505 oferuj  trzy alternatywne metody weryfikacji
skuteczno ci ochrony katodowej, tj. oceny czy ochrona zapewnia wymagan  redukcj  szybko ci
korozji zabezpieczanych obiektów. Oparte s  one na do wiadczeniu praktycznym i stosowane m.in.
w gazownictwie niemieckim. Poni ej krótka charakterystyka okre lonych normami kryteriów
ochrony. Wszystkie warto ci potencja u konstrukcji podane s  w wzgl dem nasyconej siarczano-
miedziowej elektrody odniesienia.

Kryteria potencja owe (wg EN 12954)

Dla porz dku najpierw kilka uwag do kryteriów ochrony katodowej sformu owanych
w podstawowej normie EN 12954, która zak ada, e w warunkach technicznych za wystarczaj
ochron  przed korozj  podziemnych i podwodnych konstrukcji metalowych mo na przyj  redukcj
szybko ci korozji tych obiektów do warto ci równej lub ni szej ni  0,01 mm/rok, co osi ga si  wg
Autorów normy spe niaj c okre lone kryteria potencja owe, ró ne w zale no ci od materia u i

ciwo ci fizykochemicznych gruntu (rezystywno , obecno  tlenu). Warto ci potencja u
okre lone s  bez omowego spadku napi cia IR, a wi c s  miar  polaryzacji elektrochemicznej.

Zwi zek pomi dzy szybko ci  korozji a polaryzacj  nie jest prosty [3], podobnie jak nie jest
technicznie atwe okre lenie potencja u polaryzowanej konstrukcji [4,5]. Z praktyki wynika, e
prawid owo stosowane kryterium „-850 mV” jest w wi kszo ci przypadków skuteczne – eliminuje
istniej ce makroogniwa korozyjne na chronionych obiektach stalowych, zmniejsza szybko  korozji
o kilka rz dów wielko ci (wynika to z teorii procesów elektrodowych), a tak e przeciwdzia a korozji
lokalnej (w erowej, szczelinowej). Có  z tego, skoro ponad 70-letnie do wiadczenie w stosowaniu
tego kryterium potencja owego nie doprowadzi o do opracowania jednolitej techniki pomiarowej –
ka da z zaproponowanych metod charakteryzuje si  okre lonymi wadami i zaletami.

Wyst puj ce niedogodno ci w pos ugiwaniu si  kryterium potencja owym spowodowa y
zainteresowanie nowymi technikami bezpo redniego pomiaru szybko ci korozji, np. z
wykorzystaniem korozymetrii rezystancyjnej [6,7]. Takie mo liwo ci stworzy a obecnie norma EN
12954.
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Metoda pomiaru potencja u za czeniowego (wg EN 14505)

Je li punkt pomiarowy znajduje si  poza obszarem wp ywu du ej obcej katody (np. konstrukcji ze
zbrojonego betonu lub miedzianego systemu uziemiaj cego) i je eli rezystywno  gruntu jest
wystarczaj co niska (ni sza ni  ok. 100 Ω⋅m), to jako kryterium poprawnej ochrony katodowej
mo na przyj  warto  potencja u za czeniowego Eon równ  lub bardziej ujemn  ni  –1,2 V. Mo na
dopu ci  warto  potencja u za czeniowego Eon ni sz  ni  –0,8 V w bezpo rednim s siedztwie
zwartych konstrukcji, je li si  wyka e, e efekt ogniwa galwanicznego z du  obc  katod  zosta
ograniczony (np. za pomoc  odpowiedniej pow oki izolacyjnej).

Nale y pami ta , e warto  potencja u za czeniowego zawsze obarczona jest b dem omowego
spadku napi cia IR i mo e by  wykorzystywana do oceny skuteczno ci ochrony katodowej jedynie
w przypadku wiarygodnej informacji o jako ci pow oki izolacyjnej na chronionej konstrukcji (np.
wielko ci defektów) oraz w ciwo ci elektrycznych rodowiska. Nale y przypuszcza , e kryterium
to jest wynikiem do wiadcze  i obserwacji praktycznych na okre lonych obiektach, np. gazoci gach
zlokalizowanych na typowych t oczniach gazu.

Metoda pomiaru lub oceny pr du (wg EN 14505)

Je li w miejscu, w którym jest wysokie prawdopodobie stwo wyp ywu du ego pr du anodowego z
chronionej konstrukcji (np. w pobli u obcej katody spowodowanej po czeniem galwanicznym,
ró norodno ci  gruntu lub efektem ekranowania), wyka e si , e pr d przep ywa ze rodowiska
elektrolitycznego do tej konstrukcji, to uzyskanie takiego efektu na ca ej zabezpieczanej
infrastrukturze jest bliskie pewno ci.  W normie EN 14505 ocen  przep ywu pr du w takich
miejscach krytycznych dokonuje si  w dwojaki sposób:

bezpo rednio na konstrukcji poprzez pomiar zmiany potencja u w kierunku elektroujemnym od
potencja u korozyjnego En o przynajmniej 0,3 V,

poprzez pomiary g sto ci pr du lub przesuni cia potencja u za pomoc  sond lub elektrod
symuluj cych.

Wybór miejsc krytycznych mo na dokona  na etapie projektowania systemu ochrony lub w czasie
jego eksploatacji. Przesuni cie potencja u za czeniowego o 0,3 V koresponduje z wy ej
wymienion  warto ci  –0,8 V (potencja  En zazwyczaj ma warto  zbli on  do –0,5 V). Tak e i w
tym przypadku konieczne jest uwzgl dnianie faktu, e o spadku napi cia decyduje nie tylko pr d, ale
tak e i rezystancja. Nale y zwróci  uwag , e pomiar pr du p yn cego pomi dzy dwiema
elektrodami tworz cymi ogniwo galwaniczne w ziemi mo e by  obarczony znacznym b dem [8].

Metoda pomiaru depolaryzacji (wg EN 14505)

Innym sposobem oceny skuteczno ci ochrony katodowej z wykorzystaniem elektrod symuluj cych
jest badanie depolaryzacji, czyli zmiany potencja u elektrody po wy czeniu ród a pr du
wywo uj cego polaryzacj  katodow . Wg normy EN 14505 zmiana w kierunku elektrododatnim
potencja u na sondzie lub elektrodzie symuluj cej o 0,1 V lub wi ksza mierzona w czasie od
momentu od czenia (Eoff) do 1 godziny po od czeniu od konstrukcji wskazuje na to, e konstrukcja
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jest dostatecznie chroniona. Elektrody symulacyjne od czane s  od konstrukcji chronionej jedynie
na czas wykonywania pomiarów.

Metoda ta jest dobrze znana i stosowana przy ochronie katodowej konstrukcji elbetowych – jej
wad  jest stosunkowo d ugi czas pomiaru. Ma ona uzasadnienie w teorii reakcji elektrodowych i
odpowiada w typowych warunkach co najmniej dziesi ciokrotnemu zmniejszeniu szybko ci korozji.

Jako minimum nale y stosowa  jedno z wy ej wymienionych alternatywnych kryteriów. Dla
pewno ci zak ada si  w normie, e wi cej ni  jednego z tych kryteriów alternatywnych nale y
stosowa  dla sprawdzenia skuteczno ci ochrony w obr bie ca ej konstrukcji z onej. Mog  by
stosowane tak e inne kryteria, je li istnieje mo liwo  wykazania, e umo liwiaj  one ocen
obni enia szybko  korozji zewn trznej do dopuszczalnego poziomu (jak np. korozymetria
rezystancyjna).

Wykorzystanie w technologii ochrony katodowej elektrod symuluj cych i sond korozyjnych jest
coraz wi ksze. Coraz wi ksze s  tak e do wiadczenia w ich prawid owej eksploatacji [8,9]. W tym
miejscu jedynie nale y przypomnie , e elektroda symuluj ca musi pracowa  dok adnie w takich
samych warunkach rodowiskowych jak stalowa powierzchnia ruroci gu w kontakcie z otoczeniem.
Wydaje si  tak e zupe nie oczywiste, e zastosowanie w miejscach krytycznych infrastruktury sond
lub elektrod symuluj cych w postaci czujników korozymetrycznych jest najkorzystniejsze. Spe nienie
kryterium szybko ci korozji w takich miejscach daje niemal pewno  skutecznej ochrony ca ej
zabezpieczanej infrastruktury.

Projektowanie ochrony katodowej infrastruktury

System ochrony katodowej zale y od rozmiaru i kszta tu konstrukcji z onej, typu pow oki,
agresywno ci gruntu i jej rezystywno ci, interferencji pr du przemiennego i sta ego, przepisów
krajowych i kryteriów technicznych oraz ekonomicznych. Dla osi gni cia wymaganej skuteczno ci
ochrony katodowej spe nione powinny zosta  warunki:

wszystkie cz ci metalowe konstrukcji z onej powinny wykazywa  ci  elektryczn  (obce
elektrody równie  powinny by  elektrycznie ci e),

forma i rozleg  konstrukcji z onej powinny by ci le okre lone w odniesieniu do ich lokalizacji
i izolacji elektrycznej od konstrukcji obcych, a je li izolacja elektryczna jest nieefektywna i nie ma
mo liwo ci przywrócenia jej do stanu pierwotnego, nale y ponownie oceni  rozleg  konstrukcji

onej, aby ten fakt uwzgl dni ,

wsz dzie, gdzie jest to mo liwe, podziemne elementy metalowe powinny by  odpowiednio pokryte
pow ok  izoluj .

Jak z powy szego wynika w zale no ci od ró nych czynników infrastruktura mo e sk ada  si  z
jednej lub kilku wyodr bnionych konstrukcji z onych – zale y to od podzia u dokonanego podczas
projektowania systemu ochrony katodowej.

Przy projektowaniu ochrony katodowej infrastruktury nale y wzi  pod uwag  tak e takie czynniki
jak: ekranowanie, izolacja elektryczna, obce elektrody i interferencje.

Nale y zebra  wszelkie znacz ce informacje odno nie ka dego obiektu, który mo e stanowi  ekran
dla pr du ochrony katodowej lub jego rozk adu, np. fundamenty ze zbrojonego betonu, wykopy,
przepusty, ró nego rodzaju geomembrany i rury ochronne. Lokalizacj  anody w odniesieniu do jej



8

ekranów powinno si  tak dobiera  by zminimalizowa  efekt ekranowania. Ekran mo e by
przewodz cy lub nieprzewodz cy.

Lokalizacja i skuteczno  izolacji elektrycznej pomi dzy poszczególnymi elementami infrastruktury
powinna by  brana pod uwag  na wytyczonych granicach konstrukcji z onej oraz, je li to
konieczne, wewn trz jej.

W konstrukcji z onej obecno  obcej elektrody, która dzia a jako anoda (np. cynk lub stal
ocynkowana) lub jako katoda (np. stalowe zbrojenie w betonie, mied , stal nierdzewna lub systemy
uziemienia z eliwa krzemowego w wype nieniu w glowym) zwi ksza zapotrzebowanie na pr d
ochrony. Nale y u ywa  cynkowych systemów uziemienia, poniewa  konsumuj  one mniej pr du z
systemu ochrony katodowej ni  miedziane, ze stali nierdzewnej lub z eliwa krzemowego. Systemy
uziemienia po czone z konstrukcjami z onymi powinny wykorzystywa  wy cznie elektrody
cynkowe lub ze stali ocynkowanej.

Szczególn  uwag  nale y po wi ci  interferencjom, które mog  zaistnie  pomi dzy systemem
(systemami) ochrony katodowej wyodr bnionej konstrukcji z onej a dochodz cymi do niej
ruroci gami. Ruroci gi w pobli u konstrukcji z onej i ich ochrona katodowa powinny by  wzi te
pod uwag  zarówno w fazie projektowania jak i uruchomienia systemu ochrony katodowej w celu
ograniczenia, a najlepiej wyeliminowania niepo danych efektów interferencji.

Pomimo uwzgl dnienia wszystkich znanych wp ywów w projektowaniu ochrony katodowej
infrastruktury, do wiadczenie wskazuje, e po uruchomieniu systemu i up ywie okre lonego czasu
polaryzacji niezb dne jest dokonanie modyfikacji oraz zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych
instalacji ochrony katodowej. Ten dwuetapowy sposób realizacji ochrony katodowej infrastruktury
wynika z cech chronionych konstrukcji, efektów ekranowania i interferencji z konstrukcjami obcymi.
Dlatego te  zapotrzebowanie na pr d i jego rozk ad nie zawsze mog  by  dok adnie okre lone w
pierwszej fazie projektowania.

Metody ochrony katodowej infrastruktury

Ochron  katodow  konstrukcji z onej mo na osi gn  wg EN 14506 trzema metodami:
1) Poprzez u ycie uk adów anodowych z zewn trznym ród em pr du wystarczaj co odleg ych

od konstrukcji z onej (uk adu anodowego konwencjonalnego, najcz ciej g bokiego). Przy
yciu tej metody wymagane s  cz sto wysokie warto ci pr du ochrony katodowej, poniewa

wszystkie elementy konstrukcji z onej s  polaryzowane.
2) Poprzez u ycie lokalnych lub ci ych uk adów anodowych po onych wzd  i blisko

konstrukcji chronionej. Celem tej metody jest lokalne doprowadzenie pr du ochrony do
konstrukcji z onej. Zapotrzebowanie pr dowe zazwyczaj w takich uk adach jest stosunkowo
niewielkie.

3) Poprzez kombinacj  powy szych metod.
Efektywn  ochron  katodow  osi ga si  zwykle poprzez kombinacj  tych metod. Konstrukcje

one ró ni  si  wyra nie co do rozmiaru oraz z ono ci i niemo liwe staje si  okre lenie z góry,
która metoda b dzie optymalna. Trzeba kierowa  si  mi dzy innymi nast puj cymi wskazówkami:
• Ochrona katodowa nie powinna powodowa adnych dodatkowych zagro  (np.

eksplozji, bezpiecze stwa, personelu i interferencji).
• Systemy uziemienia, które s  elektrycznie po czone z chronion  konstrukcj  i sta-

nowi  element konstrukcji z onej, np. aby zapobiec nadmiernemu odp ywowi pr du przez
miedziane systemy uziemienia, mog  zosta  oddzielone od konstrukcji chronionej z pomoc
odgraniczników pr du sta ego.



9

• Aby uzyska  optymalny rozk ad pr du w konstrukcji z onej nale y zastosowa
kilka (kilkana cie) stacji ochrony katodowej i szereg pod cze  drena owych.

• Stacje ochrony katodowej powinny by  zaprojektowane  z wystarczaj cym zapasem,
aby spe ni  pocz tkowo wy sze zapotrzebowanie na pr d podczas okresu polaryzacji i zmiany
warunków.

• Napi cie wyj ciowe powinno by  tak niskie, jak to tylko mo liwe, aby ograniczy
poziom interferencji.

• Stacje i punkty pomiarowe powinny by  roz one w takich miejscach, aby
odpowiednio reprezentowa  stan ochrony danej infrastruktury. Punkty pomiarowe nale y
roz  w punktach krytycznych, oznaczonych na sta e tak, aby zapewni  powtarzalno
pomiarów. Nale y rozwa  lokalizacj  punktów w rejonach:
- rur ochronnych,
- cian szczelnych,
- konstrukcji ze zbrojonego betonu, w tym wej  do takich konstrukcji,
- systemów uziemie  elektrycznych,
- konstrukcji obcych, zw aszcza kiedy znajduj  si  blisko rozwa anej

konstrukcji lub si  z ni  krzy uj ,
- miejsc potencjalnie ekranowanych,
- miejsc najbardziej zagro onych na powstawanie ogniw galwanicznych,
- miejsc najbardziej bliskich i najbardziej oddalonych od uk adów anodowych,
- granic konstrukcji z onej.

• We wszystkich miejscach krytycznych, w których przewiduje si  k opoty z prost
ocena skuteczno ci ochrony katodowej, nale y instalowa  czujniki korozymetryczne.

Uk ady anodowe

W przypadku konstrukcji z onych stosowane s  zwykle systemy ochrony katodowej z
zewn trznym ród em pr du. Anody galwaniczne wykorzystywane mog  by  w zasadzie jako
uzupe nienie w miejscach newralgicznych.

W zale no ci od wybranej metody, mo na rozpatrywa  kilka konfiguracji uk adów anodowych
(odleg ych lub bliskich, powierzchniowych lub g bokich, pojedynczych lub skupionych, lokalnych
lub ci ych anod podziemnych). Konfiguracje te nale y dobiera  tak, aby:

- zapewni  w miar  równomierny rozp yw pr du na wszystkich przewidzianych
do ochrony elementach konstrukcji z onej,

- zapewni  wymagan ywotno  uk adu anodowego,
- unikn  niepo danej interferencji z konstrukcjami obcymi i efektów

ekranowania,
- osi gn  jak najni sz  rezystancj  uk adu anodowego wzgl dem ziemi,
- zapewni  kontrol  pr du poszczególnych anod i uk adu anodowego,
- uwzgl dni  wydzielanie gazu z uk adu anodowego.
Rozmieszczenie anod i poszczególnych elementów obwodu mocy systemu ochrony katodowej
infrastruktury miejskiej lub przemys owej jest zadaniem kluczowym w tej technologii i jednocze nie
niezwykle trudnym, które pomy lnie rozwi zywane jest przez nieliczne zespo y specjalistów na
wiecie. Nic wi c dziwnego, e norma EN 14505 zawiera nast puj  klauzul :

„W dokumencie tym zak ada si , e projektowanie, instalacja, uruchomienie, nadzór i
eksploatacja powierzone zosta y odpowiednio wytrenowanemu, do wiadczonemu,
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kompetentnemu i godnemu zaufania personelowi w celu uzyskania efektywnej i wydajnej
ochrony katodowej.”

Eksploatacja i serwisowanie ochrony katodowej infrastruktury

Wykonawstwo ochrony katodowej istniej cej infrastruktury miejskiej lub przemys owej na
wydzielonym obszarze ze zrozumia ych wzgl dów jest niezwykle trudne technicznie. Przed
uruchomieniem systemu ochrony katodowej nale y sprawdzi  czy wszystkie instalacje s  zgodne z
projektem. W szczególno ci sprawdzone powinny by  po czenia i rodki bezpiecze stwa (ochrona
przed dotykiem bezpo rednim, odgromowa, zabezpieczenia przeciwwybuchowe).

Przed w czeniem poszczególnych elementów systemu ochrony katodowej niezb dne jest
powtórzenie wszystkich pomiarów, które wykonywane by y na etapie projektowania celem
upewnienia si , e w zabezpieczanej infrastrukturze nie nast pi y istotne zmiany (np. w po czeniach
elektrycznych pomi dzy obiektami). Wyniki tych pomiarów s  maj  w przysz ci jako baza
porównawcza dla pomiarów eksploatacyjnych.
Wg EN 14506 nale y wykona  nast puj ce pomiary i ich warto ci porówna  z wymaganiami
projektu:

a) Pomiary rezystancji
1) uk adu anodowego wzgl dem tzw. ziemi odleg ej (odleg ego punktu uziemienia);
2) rezystancja mi dzy chronion  konstrukcj  i uk adem anodowym;
3) rezystancja mi dzy konstrukcj  z on  i konstrukcjami obcymi.

b) Pomiary potencja u:
1) potencja  korozyjny (stacjonarny) En konstrukcji we wszystkich punktach

pomiarowych;
2) oddzia ywania pr dów b dz cych;
3) potencja  obcych konstrukcji,
4) ró nic  potencja ów miedzy konstrukcj  z on  a konstrukcjami obcymi.

Nale y t  list  uzupe ni  o drobiazgowe pomiary na zastosowanych sondach pomiarowych,
elektrodach symuluj cych oraz czujnikach korozymetrycznych.

Z ró nych wzgl dów proces uruchamiania systemu ochrony katodowej infrastruktury jest powolny.
Dla konstrukcji z onych polaryzacja katodowa mo e wymaga  wyd onych okresów czasu,
podczas których potrzebne s  modyfikacje pr du ochrony i jego rozdzia u.  W niektórych
przypadkach szybko  polaryzacji mo na przyspieszy  dostarczaj c wi cej pr du ni  to pó niej

dzie konieczne do utrzymania ochrony.

Po prawid owym uruchomieniu instalacji ochrony katodowej infrastruktury nale y przygotowa
nast puj ce dokumenty, które b  podstaw  nast pnych sprawdzianów systemu i dlatego nale y je
udokumentowa  i przechowywa :

a) rysunki powykonawcze rozk adu przestrzennego konstrukcji z onej uwzgl dniaj ce
wszystkie znane konstrukcje obce istotne dla ochrony katodowej;

b) projekt powykonawczy ochrony katodowej z rysunkami instalacji ze wszystkimi szczegó ami
istotnymi dla ochrony katodowej konstrukcji z onej;

c) rezultaty pomiarów interferencji na znanych instalacjach obcych;
d) szczegó y dotycz ce dzia ania urz dze  oraz ich nastaw, a tak e rezultaty wszystkich

pomiarów wykonanych przed i podczas uruchomienia;



11

e) opis instalacji ze szczegó ami i odniesieniami do materia ów jak równie  informacje przydatne
podczas prawid owego u ytkowania i konserwacji instalacji, np. cz sto  i procedury inspekcji.

Serwisowanie  systemu ochrony katodowej infrastruktury powinno zapewni  wymagan  skuteczno
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego przez ca y czas u ytkowania konstrukcji. Aby ten cel osi gn
nale y spe nia  ustalone kryteria (przyj te na etapie projektowania i zawarte w instrukcjach
eksploatacyjnych), które ogólnie zak adaj  nieprzerwane dzia anie systemu ochrony katodowej.

Procedury eksploatacyjne systemu ochrony katodowej powinny pozostawa  w zgodno ci EN 12954
oraz EN 14505 i powinny by  zaakceptowane po uruchomieniu i oddaniu do eksploatacji instalacji.
Procedury te mog  oczywi cie podlega  zmianie, aby odzwierciedla  nabywane do wiadczenie i
nowe technologie. Zalecane jest gromadzenie wszystkich informacji o eksploatacji systemu ochrony
katodowej w komputerowej bazie danych.

Nadzór nad efektywno ci  zastosowanej ochrony katodowej (sta y serwis ochrony) podzielono dla
wygody w normie EN 14505 na dwa obszary: kontrol  poprawno ci funkcjonowania urz dze  oraz
pomiary skuteczno ci ochrony katodowej.

Kontrola funkcjonowania obejmuje sprawdzenie dzia ania ka dej stacji ochrony katodowej i powinna
obejmowa  co najmniej pomiary pr du oraz napi cia. Sprawdziany funkcjonowania na przy czu
konstrukcji obcej obejmuj  ocen  ci ci przy cza i mog  obejmowa  tak e pomiar pr du w

czniku. Kontrola funkcjonowania urz dze  bezpiecze stwa i ochronnych oraz stacji pomiarowych
obejmuje sprawdzenie ich mechanicznej i elektrycznej integralno ci. Kontrol  funkcjonowania
przeprowadza si  typowo z cz sto ci  podan  w tabeli 1.

Tablica 1 – Cz sto  kontroli funkcjonowania

Kontrola funkcjonowania Cz sto
Stacji ochrony katodowej
z zewn trznym ród em pr du

Co miesi c

Pod czenia do konstrukcji
obcych

Co roku

Urz dzenia bezpiecze stwa i
ochrony

Co roku

Stacje i punkty pomiarowe Co roku

Norma EN 14505 zak ada, e je li warunki u ytkowania wymagaj  szczególnej uwagi (obszary
podwy szonego ryzyka, mo liwo  przekroczenia napi cia, pr dy b dz ce), przerwy mi dzy
poszczególnymi serwisami mo na jeszcze zmniejszy . Dotyczy to bez w tpienia ochrony katodowej
infrastruktury przemys owej, której elementy stanowi  ci gi produkcyjne (np. w elektrowniach,
rafineriach, zak adach chemicznych itp.).
Dla udowodnienia wymaganej efektywno ci ochrony katodowej infrastruktury nale y co roku
wykonywa  pomiary w wybranych lokalizacjach, aby wykaza  spe nienie kryteriów zdefiniowanych
w normie EN 14505.

Najkorzystniejszym rozwi zaniem serwisowania jest takie, w którym system ochrony katodowej
infrastruktury podlega zdalnej kontroli tak, by wszystkie znacz ce zmiany pr du i b dy w
funkcjonowaniu sprz tu by y natychmiast wykrywane. Dotyczy to w pierwszej kolejno ci kontroli
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funkcjonowania urz dze , w drugiej – pozyskiwanie danych umo liwiaj cych ocen  skuteczno ci
ochrony katodowej (zabezpieczenia przeciwkorozyjnego poszczególnych elementów infrastruktury).

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza tre ci normy EN 14505 wyra nie wskazuje na mo liwo  wykorzystania jej
postanowie , cznie z normami EN 12954 i EN 50162, do systemów ochrony katodowej
infrastruktury miejskiej i przemys owej. Przyj te w niej poj cia i kryteria mog  by  wykorzystywane
w ca ej rozci ci.

Poj cie „konstrukcja z ona” ma zastosowanie do infrastruktury konstrukcji podziemnych na
terenie miasta i na terenie zak adów przemys owych, z tym jednak, e cz sto system ochrony
katodowej infrastruktury w ca ci lub cz ciowo powinien zapewnia  zabezpieczenie
przeciwkorozyjne elementów, które - wg EN 14505 - traktowane s  jako obce elektrody. Z tego
powodu zabezpieczenie przeciwkorozyjne infrastruktury jest dalece bardziej skomplikowane, w
szczególno ci w obecno ci pr dów b dz cych, ni  np. dobrze izolowanego gazoci gu na terenie

oczni.

Wprowadzone przez norm  EN 14505 nowe kryteria ochrony katodowej odnosz  si  do sytuacji, w
których nie mo na bezpo rednio zastosowa  kryteriów normy EN 12954. Ma o tego, odnosz  si
najprawdopodobniej do do wiadcze  zdobytych na terenie toczni gazu, a nie infrastruktury w
szerszym znaczeniu. Z tych powodów kryteria te powinny by  w odniesieniu do infrastruktury
stosowane bardzo uwa nie.

Norma EN 14505 wprowadza szeroko sondy pomiarowe i elektrody symuluj ce jako narz dzie do
prawid owej oceny skuteczno ci ochrony katodowej. Po czenie tej techniki z korozymetri
rezystancyjn  bez w tpienia powinno si  przyj  jako rozwi zanie standardowe w ochronie
katodowej infrastruktury.

Do zaprojektowania, wykonania (g ównie uk adów anodowych) i serwisowania systemów ochrony
katodowej infrastruktury niezb dna jest fachowa wiedza i olbrzymie do wiadczenie w stosowaniu
tego rodzaju rozwi za  technicznych. Pomimo tego wdro enie systemu wymaga wieloetapowego
dochodzenia do zapewnienia wymaganego poziomu ochrony przeciwkorozyjnej na wszystkich
elementach infrastruktury.
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