
Wyje˝d˝ajàc samochodem z Gdaƒska w
kierunku Warszawy, tu˝ przed

Rafinerià Gdaƒskà, nie sposób nie spostrzec
grafitowej bry∏y nowoczesnego budynku
z widocznymi z daleka bia∏o-czerwonymi
napisami „Corrpol”. To trzecia w pi´tnastolet-
niej ju˝ historii firmy siedziba, tym razem
w∏asna, zbudowana ogromnym wysi∏kiem
baza warunkujàca sprawne funkcjonowanie
przedsi´biorstwa. Sà tu zaprojektowane
pomieszczenia laboratoryjne i produkcyjne,
mechaniczne, elektryczne i chemiczne, jest tu
równie˝ miejsce na pracownie projektowe
i pomieszczenia biurowe. 

Specjalistyczne Przedsi´biorstwo Zabez-
pieczeƒ Przeciwkorozyjnych „Corrpol”

Sp. z o.o. powsta∏o w roku 1987. Za∏o˝one
zosta∏o przez pracowników Zespo∏u Ochrony
Elektrochemicznej z Zak∏adu Technologii
Zabezpieczeƒ Przeciwkorozyjnych na Wy-
dziale Chemicznym Politechniki Gdaƒskiej,
póêniejszej Katedry o tej samej nazwie.
Inicjatorem powstania firmy wykonawczej,
wdra˝ajàcej wyniki prac naukowo-badaw-
czych w zakresie elektrochemicznej ochrony
przed korozjà dla potrzeb gospodarki naro-
dowej, by∏ ówczesny Kierownik Zespo∏u
i Zak∏adu prof. Romuald Juchniewicz.
Rezultaty prac z zakresu ochrony przed
korozjà, wykonywanych przez Zak∏ad
w ramach badaƒ w∏asnych, problemów
w´z∏owych i centralnych programów rozwo-
jowych, mia∏y szans´ tà drogà sprawnie
zostaç przeniesione na grunt przemys∏owy.
Âcis∏a wspó∏praca SPZP Corrpol z Poli-
technikà Gdaƒskà, polegajàca na realizacji
umów wdro˝eniowych oraz wykorzystywaniu
uczelni jako zaplecza naukowo-badawczego,
zakoƒczy∏a si´ wraz z rozwiàzaniem Zespo∏u
Ochrony Elektrochemicznej na PG w roku
1995. Obecnie twórcy firmy stanowià w niej

podstawowà kadr´ technicznà oraz badawczà
(6 doktorów nauk technicznych), co pozwala
na samodzielne rozwiàzywanie wszystkich
problemów technologicznych i pomiarowych
zwiàzanych z przemys∏owymi systemami
elektrochemicznej ochrony przed korozjà.
Pod tym wzgl´dem firma, a praktycznie dzi-
siaj centrum naukowo-przemys∏owe ochrony
katodowej, stanowi unikatowà jednostk´, nie
tylko w Polsce. SPZP Corrpol istnieje co
prawda 15 lat, ale jej kadra i najbli˝si
wspó∏pracownicy posiadajà co najmniej 30-to
letnie doÊwiadczenie w tej doÊç wàskiej
dziedzinie wiedzy technicznej.

Od samego poczàtku istnienia SPZP
Corrpol podjà∏ produkcj´ niezb´dnych

podzespo∏ów i urzàdzeƒ, a tak˝e zorganizowa∏
pracowni´ projektowà systemów ochrony
katodowej. Szczególnie produkcja podzespo-
∏ów, nie tylko na potrzeby w∏asne, pozwoli∏a
na wprowadzenie najnowszych technologii na
polskim rynku. Przeszkoleni zostali pracowni-
cy i powsta∏y brygady wykonawcze instalacji
w terenie. Powsta∏ zespó∏ zdolny do realizacji
wszystkich etapów procesu wdro˝eniowego.
Do dnia dzisiejszego, zgodnie z umowà
spó∏ki, firma zajmuje si´ wy∏àcznie tà tech-
nologià ochrony przeciwkorozyjnej we wszys-
tkich jej aspektach, ∏àcznie z prowadzeniem
szkoleƒ i szeroko rozumianego nauczania. 

Dopiero sk∏aniajàce do refleksji rocznice
unaoczniajà w∏asne dokonania. W 15-

leciu istnienia SPZP Corrpol lista ich jest doÊç
d∏uga. 

Opanowana zosta∏a produkcja prze-
mys∏owych elektrod odniesienia,

wykonywanych w ró˝nych wariantach i
przeznaczonych zarówno do pomiarów
terenowych, jak i montowania na sta∏e w
ziemi. Po wielu latach udoskonalania pro-
dukcji i zbierania doÊwiadczeƒ elektrody siar-

czano-miedziowe produkowane sà obecnie
w najwy˝szym standardzie Êwiatowym -
sprzedawane do natychmiastowego zas-
tosowania z odpowiednim certyfikatem
jakoÊci i 10-letnià gwarancjà. Obecnie elek-
trody te wyposa˝a si´ w stalowe elektrody
symulacyjne, które wspólnie tworzà sond´ do
pomiaru potencja∏ów zgodnie ze wskazówka-
mi najnowszych norm mi´dzynarodowych.

Sporo wysi∏ku kosztowa∏o przygo-
towanie do produkcji nowoczesnych

stacji ochrony katodowej z tranzystorowym
blokiem wyjÊciowym o mocy powy˝ej 1 kW.
Dzi´ki zastosowaniu szybkiej przetwornicy
sprawnoÊç urzàdzenia zwi´kszona zosta∏a w
stosunku do tradycyjnych prostowników
dwupo∏ówkowych o blisko 40%, a charak-
terystyka pràdu wyjÊciowego spe∏ni∏a ostre
wymagania PKP, co pozwoli∏o na wspó∏prac´
urzàdzenia z systemami zabezpieczenia ruchu
kolejowego. Na prze∏omie lat osiemdziesià-
tych i dziewi´çdziesiàtych jedynie trzy firmy
na Êwiecie produkowa∏y tego rodzaju stacje
ochrony katodowej. 

Do znaczàcych sukcesów produkcyjnych
nale˝y zaliczyç nowoczesne zestawy

anodowe, nie tylko dlatego, ˝e ich g∏ównym
elementem jest tytan pokryty platynà lub
aktywnymi tlenkami, ale tak˝e dlatego, ˝e
wdro˝ono ich mocowanie na nowym typie
kabla odpornego na wydzielajàcy si´ chlor
oraz opanowano sposób ich monta˝u w
otworach w otoczeniu aktywatora w´g-
lowego. Wszystkie elementy i procedury
opracowane zosta∏y i wdro˝one w Polsce
przez SPZP Corrpol.

SPZP Corrpol zrealizowa∏ w Polsce pier-
wsze zastosowania ochrony katodowej

na wielu du˝ych obiektach przemys∏owych,
z których nale˝y wymieniç te najwa˝niejsze: 
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• Pierwsze zastosowanie ochrony
katodowej infrastruktury podziemnej na tere-
nie ca∏ego du˝ego zak∏adu przemys∏owego -
Elektrowni „Opole”. Ochronà obj´te zosta∏y
wszystkie podziemne rurociàgi stalowe (wody
technologicznej, pitnej i przeciwpo˝arowej),
urzàdzenia technologiczne i uziemienia.
Wykonano ocen´ zagro˝enia korozyjnego
obiektów, projekty systemów ochronnych,
dostaw´ urzàdzeƒ, instalacj´ i nadzór
eksploatacyjny. Kolejnym obiektem, na
którym zainstalowana jest ochrona katodowa
podziemnej infrastruktury, sà Zak∏ady
Chemiczne „Police” S.A.

• Pierwsze zastosowanie ochrony
katodowej wewnàtrz wielkoÊrednicowych
rurociàgów wody ch∏odzàcej w elektrowni
cieplnej - Elektrowni „¸aziska”. Ochrona
katodowa wyeliminowa∏a k∏opotliwà apli-
kacj´ pow∏ok ochronnych wewnàtrz ruro-
ciàgów. Zaprojektowane zosta∏y wszystkie
podzespo∏y, dostarczone materia∏y, wykonana
instalacja, prowadzony jest nadzór eksploata-
cyjny.

• Pierwsze zastosowanie ochrony kato-
dowej pirsów stalowych za pomocà alumi-
niowych anod galwanicznych spawanych pod
wodà - Naftoport Gdaƒsk S.A. Wdro˝ono
ochron´ katodowà podwodnych konstrukcji
pirsu roz∏adunku paliw p∏ynnych w Porcie
Pó∏nocnym w Gdaƒsku. Technika ta jest obec-
nie stosowana równie˝ na pozosta∏ych kon-
strukcjach hydrotechnicznych portu.

Tak˝e do sukcesów nale˝y zaliczyç realiza-
cj´ ochrony katodowej liniowej cz´Êci pol-
skiego odcinka gazociàgu tranzytowego
Jama∏-Europa Zachodnia, gdzie SPZP
Corrpol by∏ dostawcà i wykonawcà wszyst-
kich instalacji ochrony katodowej, a ponadto
dostawcà i wykonawcà systemu kontrolno-
pomiarowego na oko∏o 1/3 d∏ugoÊci tego ruro-
ciàgu. Dla wszystkich znane sà takie du˝e
zak∏ady przemys∏owe jak: International Paper
S.A. w Kwidzynie, Soda Màtwy S.A.,
Petrochemia P∏ock S.A. („Orlen”), Rafineria
Gdaƒska S.A. czy Przedsi´biorstwo Eksplo-
atacji Rurociàgów Naftowych P∏ock.
Wsz´dzie tam powierzono ochron´ przeciw-
korozyjnà swoich strategicznych rurociàgów
podziemnych firmie Corrpol.

WÊród skromniejszych ostatnich osiàgni´ç
firmy nale˝y wyró˝niç opracowanie optymal-
nego systemu ochrony katodowej podziem-

nych zbiorników paliwowych, który wyró˝-
niony zosta∏ tytu∏em „Produktu roku” na tego-
rocznych targach „Stacja Paliw 2003”
w Warszawie. Jest on szeroko wdra˝any na
stacjach Statoil, Shell, Orlen, BP, Lotos
i innych. W ramach promocji firma od roku
prowadzi darmowe szkolenia z zakresu
korozji i ochrony przeciwkorozyjnej zbior-
ników podziemnych, traktujàc to jako swój
wk∏ad w ochron´ Êrodowiska naturalnego.

Zbli˝ajàcy si´ dzieƒ przyj´cia wszystkich
wymagaƒ zwiàzanych z wstàpieniem

Polski do Unii Europejskiej narzuca potrzeb´
jeszcze wi´kszej dba∏oÊci o jakoÊç w∏asnej
produkcji i us∏ug, tak˝e w zakresie stosowa-
nia norm europejskich. Wychodzàc temu
naprzeciw firma podejmuje obecnie szereg
dzia∏aƒ technicznych i organizacyjnych,
których zamiarem jest skrócenie tego procesu.
SPZP Corrpol posiada w∏asne wypracowane
metody utrzymania jakoÊci na najwy˝szym
poziomie, jednak zgodnie ze wspó∏czesnymi
wymaganiami przygotowuje si´ do ich certy-
fikacji. Ju˝ opracowane zosta∏y nowe podze-
spo∏y, które w technice ochrony katodowej
b´dà musia∏y byç stosowane w wyniku
wprowadzenia nowych norm. Nale˝à do nich
czujniki korozymetryczne do badania
skutecznoÊci ochrony katodowej, jak równie˝
nowe sondy do okreÊlania rzeczywistej
wartoÊci potencja∏u konstrukcji podziemnych.
Podj´to szeroko zakrojone prace zmierzajàce
do wdro˝enia nowoczesnych systemów moni-
torowania pracy instalacji ochrony katodowej
oraz oceny jej skutecznoÊci.

Zsatysfakcjà nale˝y odnotowaç, ˝e SPZP
Corrpol opracowuje podzespo∏y i urzà-

dzenia korzystajàc przede wszystkim z pols-
kich materia∏ów, a w swojej dzia∏alnoÊci re-
prezentuje wy∏àcznie polskà myÊl technicznà.
A ˝e jest ona na wysokim poziomie, Êwiadczà
zaproszenia do wspó∏pracy z wielu oÊrodków
krajowych i zagranicznych. Nale˝y mieç
nadziej´, ˝e nadchodzàce trudne lata sprzyjaç
b´dà podniesieniu rangi specjalistycznej
wiedzy i fachowego wykonawstwa, a kolejne
15-lecie SPZP Corrpol b´dzie ponownie
okazjà do satysfakcji z sukcesów zawo-
dowych i finansowych firmy oraz jej pra-
cowników.

Andrzej Hoffmann

• produkcj´ materia∏ów i podze-
spo∏ów ochrony katodowej,
• rozruch, nadzór eksploatacyjny
i serwis instalacji ochronnych,
• dzia∏alnoÊç szkoleniowo-organi-
zatorskà.

ZAPRASZAMY DO WSPÓ¸PRACY

SPECJALISTYCZNE
PRZEDSI¢BIORSTWO 
ZABEZPIECZE¡
PRZECIWKOROZYJNYCH 
Sp. z o.o.
ul. Elblàska 133A, 
80-718 GDA¡SK
tel. +4858/3009000 
fax. +4858/3009009
info@corrpol.pl    
www.corrpol.pl 

SPZP „CORRPOL” oferuje:

• diagnostyk´ w zakresie korozji
i zabezpieczeƒ przeciwkorozyj-
nych metalowych konstrukcji pod-
ziemnych, w tym badania i eks-
pertyzy naukowo-techniczne,

• ocen´ stanu technicznego ruro-
ciàgów podziemnych i innych kon-
strukcji z zastosowaniem technik
bezinwazyjnych (w tym stanu
pow∏ok izolacyjnych z powierzchni
ziemi),
• projektowanie i wykonawstwo
ochrony katodowej instalacji prze-
mys∏owych, rurociàgów, zbior-
ników, wymienników, kabli, reak-
torów chemicznych, elementów
oczyszczalni Êcieków i innych kon-
strukcji metalowych, ˝elbetowych
oraz obiektów hydrotechnicznych.
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