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Stara metoda w nowej odsłonie – zastosowanie 
korozymetrii w technologii ochrony katodowej

Rozpoczęty po 2000 roku proces normalizacji europejskiej w zakresie tech-
nologii ochrony katodowej zaowocował wprowadzeniem do norm nie tylko 
konglomeratu wymagań zawar tych w dotychczasowych normach krajów 
członkowskich, ale także i nowych koncepcji. Do najważniejszych zaliczyć 
należy wskazanie szybkości korozji jako zasadniczego kryterium ochrony 
katodowej. Pomimo ugruntowanej tradycji stosowania kryteriów poten-
cjałowych, pomiar szybkości korozji w warunkach rzeczywistych może stać 
się użytecznym narzędziem do oceny skuteczności działania zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego. W pracy przedstawiono praktyczne wykorzystanie zna-
nej metody pomiarowej - korozymetrii rezystancyjnej do oceny pracy syste-
mów ochrony katodowej dużych konstrukcji metalowych. Opracowanie ma 
charakter przeglądowy.

Słowa kluczowe: ochrona katodowa, kryteria ochrony, korozymetria rezy-
stancyjna

An old method uncovered again – application of corrosimetry in cathodic protec-
tion technology

the European normalisation process started after the year 2000 in the scope of 
cathodic protection technology has led to introduction into standards of not only a 
conglomeration of requirements contained in former national standards of members, 
but also of new concepts. The most important include indication of the corrosion rate 
as the principal cathodic protection criterion. In spite of an established tradition of 
potential criteria application, corrosion rate measurement in real conditions may be-
come a useful tool for assessment of the effectiveness of anticorrosion protection. In 
the paper practical application has been presented of a well known measurement 
method – resistance corrosimetry for assessment of cathodic protection systems of 
large metal structures.
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1. Wprowadzenie

Ochronę katodową stosuje się najczęściej 
do konstrukcji stalowych kontaktujących się 
trwale z dużą powierzchnią środowiska elek-
trolitycznego – wodami naturalnymi, ziemią, 
wewnątrz dużych pojemników. Jest zatem 
zrozumiałe, że zabezpieczana powierzchnia 
rzadko kiedy dostępna jest do bezpośred niej 
obserwacji wzrokowej – znajduje się zazwy-
czaj pod wodą lub pod ziemią. Oczywiste jest 
zatem i to, że w takiej sytuacji ocena skutecz-
ności działania ochrony przeciwkorozyjnej nie 
może być w prosty sposób zweryfi kowana.

Technologia ochrony katodowej polega 
na zahamowaniu procesów korozyjnych za 
pomocą polaryzacji katodowej – celowego 
skierowanego przepływu prądu stałego od 
strony elektrolitu do powierzchni metalowej. 
Wydawało się, że wielkość prądu polaryzacji 

mogłaby być miarą efektu ochronnego, ale 
niestety przebieg procesów korozyjnych w 
warunkach na tu ralnych jest tak skompliko-
wany i zależy od tylu różnych czynników, że 
związek pomię dzy natężeniem prądu ochrony 
katodowej a uzyskiwanym efektem ochron-
nym jest powtarzal ny w nie li cznych, jedynie 
dobrze rozpoznanych przypadkach. Z tego 
powodu tzw. kryteria prądo we stosowane są 
w dużym uproszczeniu do należycie zdefi nio-
wanych układów korozyjnych. Na tym tle tzw. 
kryteria potencjałowe, mające swoje źródło w 
podstawach ter mo dyna mi ki korozyjnej, posia-
dają charakter uniwersalny. Określają one war-
tość potencjału powierz chni metalowej, lub 
zmianę tej wartości wskutek przepływu prądu 
polaryzującego, przy której uznano, że proces 
korozyjny (utleniania metalu) w określonych 
warunkach nie zachodzi. W praktyce ustalono, 
że można – przykładowo dla stalowych kon-

strukcji hydrotechnicznych w wodzie mor-
skiej lub rurociągów podziemnych – ustalić 
wartości potencjału stali jako kryte rium sku-
tecznego zabezpieczenia przeciw koro zyjnego. 
Przyjęto dla typowych warunków, że wartość 
ta wynosi -850 mV zmierzona względem na-
syconej elektrody siarczano-miedziowej. Na 
tej bazie od wielu lat formułowane są kryteria 
ochrony katodowej we wszystkich normach i 
zaleceniach stosowania ochrony dla różnych 
obiektów przemysłowych (nabrzeży, jedno-
stek pływających, rurociągów, zbiorni ków, 
obudów odwiertów itp.). 

Pomimo wieloletniego stosowania syste-
mów ochrony katodowej z zachowaniem wy-
żej podanych kryteriów, w latach siedemdzie-
siątych, a więc po blisko półwieczu praktyki 
inżynierskiej w zakresie tej technologii, oka-
zało się, że wykonywane pomiary potencjałów 
obarczone są znacznymi błędami. Ich źródłem 
jest spadek napięcia w ziemi pomiędzy zabez-
pieczanym obiektem a elektrodą odniesienia 
zlokalizowaną w polu oddziaływania prądu 
ochronnego. Wielkości tego błędu nie można 
oszacować przy stosowaniu dotychczasowych 
prostych technik pomiarowych. Zafałszowana 
przez taki błąd zmierzona wartość potencjału 
nie może być w sposób wiarygodny porówny-
wana z wartością potencjału uznaną za kryte-
rium ochrony katodowej. 

Niestety do dnia dzisiejszego nie opraco-
wano jednolitej techniki pomiaru potencjału 
konstrukcji polaryzowanej katodowo, pomi-
mo tego, że świadomość popełniania błędów 
przy pomiarze potencjału i konieczność ich 
eliminowania znane są już od dawna. Powsta-
ło szereg rozwiązań technicznych, przyrzą-
dów pomiarowych i metod obliczeniowych, 
jednak żadna z nich nie może być uznana jako 
jedynie słuszną. Z tego powodu tak olbrzymią 
rolę odgrywa bogate doświadczenie i umiejęt-
ności zawodowe wyspecjalizowanego perso-
nelu ochrony katodowej, na którego barkach 
spoczywa właściwa interpretacja pomiarów 
potencjału.

Rozpoczęty po 2000 roku proces norma-
lizacji europejskiej w zakresie technologii 
ochrony katodowej zaowocował wprowadze-
niem do norm nie tylko konglomeratu wyma-
gań zawartych w dotychczasowych normach 
krajów członkowskich, ale także i nowych 
koncep cji. Do najważniejszych zaliczyć nale-
ży wskazanie szybkości korozji jako zasadni-
czego kry terium ochrony katodowej. Pomimo 
ugruntowanej tradycji stosowania kryteriów 
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potencja ło wych, pomiar ubytków korozyj-
nych w warunkach rzeczywistych może stać 
się użytecznym narzędziem do oceny skutecz-
ności działania ochrony katodowej. 

2. Kryterium ochrony katodowej – 
aktualne podejście

Ochrona katodowa w powszechnej opinii 
jest najskuteczniejszą technologią ochrony 
przeciwkorozyjnej, ponieważ prawidłowo 
zaprojektowana i eksploatowana może w spo-
sób całkowity ograniczyć przebieg procesów 
korozyjnych na chronionej powierzchni (pro-
cesów utleniania). W praktyce technicznej 
uzyskiwanie takiego stopnia zabezpieczenia 
przeciwkoro zyjnego zazwyczaj nie jest wy-
magane. Warto w tym miejscu przypomnieć 
postanowienia normy defi niującej podstawo-
we pojęcia w zakresie ochrony przeciwkoro-
zyjnej [1], szeroko stosowane w nowoczesnej 
nauce i technologii, w której znalazły się na-
stępujące sformu łowania pojęć:

korozja oddziaływanie fi zykochemiczne 
między metalem i środowiskiem, 
w wyniku którego powstają 
zmiany we właściwościach 
metalu, które mogą prowadzić 
do znacznego pogorszenia 
funkcji metalu, środowiska, lub 
układu technicznego, którego są 
częściami

układ 
korozyjny

układ składający się z jednego 
lub więcej metali i tych części 
środowiska, które wpływają na 
korozję

efekt 
korozyjny

zmiana jakiejkolwiek 
części układu korozyjnego 
spowodowana korozją

użyteczność zdolność układu korozyjnego do 
prawidłowego spełniania swoich 
funkcji bez jego pogorszenia 
spowodowanego przez korozję

trwałość zdolność układu korozyjnego 
do zachowania użyteczności 
w określonym czasie, w 
którym spełnione są określone 
wymagania dotyczące 
użytkowania i działania

okres 
użytkowania

czas podczas którego układ 
korozyjny odpowiada 
wymaganiom użyteczności

ryzyko 
korozji

jakościowe i/lub ilościowe 
wyrażenie spodziewanego efektu 
korozyjnego w danym układzie 
korozyjnym

uszkodzenie 
korozyjne

efekt korozyjny, który powoduje 
zakłócenie funkcji metalu, 
środowiska lub układu, którego 
są częściami

zniszczenie 
korozyjne

uszkodzenie korozyjne, 
które powoduje, że przestaje 
całkowicie funkcjonować układ 
techniczny

odporność 
na korozję

zdolność metalu do zachowania 
użyteczności w danym układzie 
korozyjnym

szybkość 
korozji

efekt korozyjny w jednostce 
czasu

ochrona 
przed 

korozją

modyfi kacja układu korozyjnego 
zmierzająca do ograniczenia 
uszkodzenia korozyjnego

stopień 
ochrony 

(procentowe) ograniczenie 
możliwości powstania 
uszkodzenia korozyjnego 
osiągnięte dzięki ochronie przed 
korozją

Odzwierciedlają one nowoczesne podejście 
do zagadnień ochrony przed korozją od strony 
technologicznej. Kluczowe pojęcia, mające 
znaczenie dla technologii ochrony katodo wej, 
to przede wszystkim użyteczność i trwałość 
oraz odporność na korozję. Wynika z nich, 
że celem ochrony katodowej powinno być 
ograniczenie korozji zabezpieczanego obiektu 
w takim stopniu, aby zacho wać jego technicz-
ną przydatność przez przewidywany okres 
użytko wania. Ponieważ Prawo budowlane 
narzuca wymagany okres eksploatacji budo-
wanych obiektów, to z tego dość łatwo moż-
na uzyskać dalsze informacje niezbędne do 
prawidłowego zaprojektowania zabezpieczeń 
przeciwkorozyjnych (konstrukcje hydrotech-
niczne – 100 lat, rurociągi – 50 lat, zbiorniki 
– 30 lat).

Wychodząc z powyższych przesłanek uzna-
no, że szybkość korozji stalowych ścianek 
rurociągów i zbiorników podziemnych, przy 
której w typowych układach korozyjnych 
wystę pujących w ziemi uzyskiwany jest wy-
magany okres użytkowania tych obiektów, nie 
powinna być większa niż 0,01 mm/rok (10 
μm/rok). Upraszczając sprawę oznacza to, że 
po 100 latach eksploatacji rurociągu grubość 
jego stalowej ścianki nie powinna się zmniej-
szyć wskutek korozji o 1 mm.

Takie właśnie kryterium prawidłowego 
funkcjonowania ochrony katodowej przy-
jęto w nowych normach europejskich [2, 3] 
i międzynarodowych [4]. Zastosowano w tych 
doku men tach następujące sformułowanie:

„Potencjał metalu, przy którym szybkość 
korozji wynosi < 0,01 mm na rok, jest poten-
cjałem ochrony Ep. Taka szybkość korozji jest 
na tyle mała, że nie dochodzi do uszkodzeń 
koro zyjnych.”

Defi nicja ta przyjmuje, że istnieje jakaś 
wartość potencjału Ep (powszechnie stoso-
wane potencjałowe kryterium ochrony), przy 
którym zabezpieczana powierzchnia stalo wa 
ulega korozji z szybkością dającą się zaak-
ceptować technicznie. Normy podają wartości 
potencjału ochronnego Ep w różnych warun-
kach eksploatacji. Należy założyć, że związek 
pomiędzy potencjałem ochronnym a akcepto-
walną szybkością korozji został doświadczal-
nie sprawdzony podczas wieloletniego okresu 
stosowania systemów ochrony katodowej 
na całym świecie. Niestety, pomimo nowo-
czesnego podejścia do określenia warunków 
skutecznego stosowania ochrony katodowej, 
podane kryterium ochrony wyrażone poprzez 
pomiar potencjału nadal nie jest jednoznaczne, 
a to – jak już wyżej wyjaśniono – z powodu 

nieuniknionych błędów pomiaru potencjału 
w polu elektrycznym ochrony.

Przytoczone wyżej defi nicje odzwierciedla-
jące fi lozofi ę zabezpieczeń przeciwkoro zyj-
nych w technice, z których wynika, że ochro-
ny przed korozją nie powinno się prowadzić 
w oder waniu od rzeczywistego zagrożenia ko-
rozyjnego, co wydaje się oczywiste, wskazują 
jednocześnie, że walkę tę należy prowadzić 
z uwzględnieniem oczekiwanej użyteczności 
technicznej zabezpieczanego obiektu. A to 
oznacza wprost, ze nie powinno się posługi-
wać kryteriami ochrony, które nie uwzględ-
niają pożądanych trwałości i okresu użytko-
wania obiektu. Jednym słowem w technice 
ochrony przeciwkorozyjnej należy stosować 
zasady optymalnego doboru metod do ocze-
kiwanych skutków, co wynika z oceny ryzyka 
korozji i racjonalnego rachunku ekonomicz-
nego Ma to szczególne znaczenie w techno-
logii ochrony katodowej, którą projektuje się 
zarówno dla nowych, jak i starych konstrukcji 
metalowych (dla użytkowanych np. rurocią-
gów czy zbiorników podziemnych jest to cza-
sami jedyna możliwa do zastosowania tech-
nika przeciwkorozyjna). Niezwykle wysoka 
skuteczność ochrony katodowej pozwala nie 
tylko na znaczące wydłużenie okresu użytko-
wania tego rodzaju konstrukcji, ale także na 
dopasowanie parametrów ochrony do oczeki-
wań w tym zakresie. Oznacza to, że kryterium 
ochrony katodowej powinno być dobierane 
także do warunków technicznych eksploatacji 
zabezpieczanych obiektów. Z tego rozumowa-
nia wynika, że kryterium ochrony katodowej 
powinno być dopasowywane indywidualnie 
do zabezpieczanego obiektu, a wartość tego 
kryterium (niezależnie jak zostanie ono okre-
ślone) powinna być ustalona z rozważeniem 
wszystkich wspomnianych wyżej aspektów 
przez projektanta ochrony. Dla niektórych 
przypadków, np. gęstej infrastruktury prze-
mysłowej [5], takie podejście do kryteriów 
ochrony określone jest w normach.

Wobec powyższej sytuacji, z której wynika, 
że:

kryteria ochrony katodowej w zasadzie mu- –
szą być dobierane indywidualnie do warun-
ków technicznych i ekonomicznych eksplo-
atacji zabezpieczanych obiektów – z jednej 
strony, oraz że:
pomiar potencjału w warunkach polowych  –
zawsze obarczony jest błędem, który musi 
być uwzględnia ny przy kontrolowaniu 
spełniania ustalonego kryterium potencja-
łowego, i który może być wykonywany i 
interpretowany jedynie przez specjalistów 
– z drugiej strony,

wydaje się naturalną konsekwencją wzrost za-
interesowania technikami pomiarowymi, któ-
re umożliwiają wprost określenie szybkości 
korozji konstrukcji polaryzowanych katodo-
wo – czyli bezpośredniego kryterium ochrony 
przeciw korozyjnej.

Już dzisiaj stosowane są z dużym powo-
dzeniem różnego rodzaju czujniki korozy-
metryczne pozwalające na pośrednie lub bez-
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pośrednie badanie na ich powierzchni kinetyki 
procesów korozyjnych. Także elektrody symu-
lujące, sondy korozyjne czy kupony mogą być 
wykorzystywane do tego celu. Wobec szeregu 
trudności, ciągle występujących pomimo bli-
sko 100 lat doświadczeń, z samym pomiarem 
oraz interpretacją wyników pomiaru potencja-
łu konstrukcji w warunkach polaryzacji kato-
dowej, czy w obecności prądów błądzących, 
należy prognozować rozwój tego kierunku, 
również z tego powodu, że nie wymagać bę-
dzie tak specjalistycznej wiedzy od personelu 
obsługi ochrony katodowej, jak jest to obec-
nie. Ponadto wynik pomiaru ubytku masy 
próbek jest znacznie bardziej przekonywu-
jący i namacalny niż pomiar potencjału, stąd 
zaufanie do takich rezultatów było i będzie 
zawsze większe. Należy uznać, że zawarty za-
pis w normach w sprawie kryterium ochrony 
katodowej sankcjonuje takie podejście.

3. Korozymetria – zastosowanie w ochronie 
katodowej

Pod pojęciem korozymetrii rozumieć nale-
ży całą, szeroką już dziś grupę metod pomia-
rowych, których celem jest bezpośrednie lub 
pośrednie określenie następujących wskutek 
przebie gu zjawiska korozji ubytków masy ba-
danego materiału w warunkach eksploatacyj-
nych. Najstarsza z nich, tzw. korozymetria ku-
ponowa, polega na ekspozycji w warunkach 
korozyjnych próbek materiału, odpowiednio 
przygotowanych, bez zabezpieczenia lub za-
bezpieczonych przed korozją. Po określonym 
czasie próby następuje ocena tych próbek 
zarówno wizualna, jak i instrumentalna, np. 
zważenie celem określenia ubytku masy (po-
miar grawimetryczny).

Korozymetria kuponowa stosowana była w 
początkowym okresie wdrażania syste mów 
ochrony katodowej i obecnie wykorzystywana 
jest w sporadycznych przypadkach. Polega ona 
na umieszczeniu w ziemi lub w wodzie próbek 
stalowych o ustalonej powierzchni w pobliżu 
powierzchni chronionej katodowo, przy czym 
jedna z próbek jest podłączona, a druga nie 
jest elektrycznie podłączona do chronionej 
konstrukcji. W rezultacie w określonym czasie 
próby jedna z próbek chroniona jest przed ko-
rozją analogicznie jak zabezpieczany obiekt, 
druga zaś ulega w tym czasie swobodnej ko-
rozji w tym samym środowisku korozyjnym. 
Wydobycie po określonym czasie obu próbek 
i ich porównanie (w tym zważenie) umożliwia 
wprost określenie stopnia ochrony:

 

 Un – ubytek masy próbki niechronionej
 Uc – ubytek masy próbki chronionej

W warunkach ochrony katodowej, którą 
stosuje się głównie do konstrukcji podziem-
nych i podwodnych stosowanie korozyme-
trii kuponowej jest uciążliwe ze względu na 
potrzebę przeprowadzenia kosztownych prac 
wydobywczych zakopanych wcześniej pró-
bek. To główny powód niemal całkowitego 

wycofania tej techniki oceny skuteczności 
ochrony katodowej.

Jednak pomysł umieszczania w ziemi razem 
z chronioną konstrukcją próbki metalo wej (za-
zwyczaj stalowej) o znanej powierzchni i pod-
łączeniu jej do wspólnej z konstrukcją ochrony 
katodowej w punkcie kontrolno-pomiarowym 
przyjął się powszechnie w okresie ujawnienia 
trudności z wiarygodnym sposobem oceny 
wartości potencjału tej konstrukcji.

Ta stalowa elektroda w rzeczywistości sy-
muluje uszkodzenie w powłoce izolacyjnej 
kon strukcji podziemnej (rurociągu, zbiorni-
ka) i zachodzące w tym miejscu procesy ko-
rozyjne. Tworzy razem z konstrukcją zwarte 
ogniwo korozyjne, w którym potencjały obu 
elektrod wyrównują się. Elektrodę tę przyjęto 
nazywać w polskim nazewnictwie ochrony ka-
todowej elektrodą symulującą [6]. Zastosowa-
nie elektrod symulujących stało się powszech-
ne i na trwałe ugruntowało się w technologii 
ochrony katodowej. Znane są wszelkie zalety 
i wady stosowania tej techniki pomiarowej nie 
tylko w odniesieniu do pomiarów potencjału, 
ale także odpowiedniej lokalizacji, kształtu i 
wielkości elektrod, a także procedur postę-
powania w celu uzyskania jak największego 
odwzorowania na elektrodach symulujących 
rzeczywistych wa run ków istniejących na kon-
strukcji chronionej. Wiarygodność stosowania 
elektrod symu lu jących nie budzi obecnie żad-
nych wątpliwości i technika ta przywoływana 
jest we wszystkich normach i współczesnych 
wymaganiach w odniesieniu do systemów 
ochrony katodowej.

Umieszczenie elektrody stalowej o określo-
nych wymiarach w tym samym co chronio-
ny obiekt środowisku korozyjnym i nabranie 
przekonania, że odzwierciedla ona zjawiska 
korozyjne obiektu, natychmiast skłoniło do 
poszukiwania technik pomiarowych, które 
w zna czący sposób rozszerzyłyby dotych-
czasowy zakres pozyskiwanej z tych elektrod 
wiedzy (właś ciwości elektrycznych: potencja-
łu, natężenia prądu stałego i przemiennego, 
rezystancji względem ziemi) o właściwości 
elektrochemiczne, a w szczególności szyb-
kość procesów koro zyjnych (utleniania). 

Podejmowano różne próby wykorzystania 
najnowszych metod pomiarowych w techni-
kach korozyjnych oceny kinetyki i mechani-
zmów procesów korozyjnych [7, 8], łącznie 
z ana li zą impedancji i składowych harmonicz-
nych [9], jednak największą popularność oraz 
szanse dalszego rozwoju w technologii ochro-
ny katodowej uzyskała metoda korozymetrii 
rezystancyjnej (technika rezystometryczna, 
ER probe, SCP – SoilCorrosion Probe) [10–
12]. Należy wyraźnie zaznaczyć, że odbywa 
się to z polskim udziałem [13, 14], a uzyski-
wane rezultaty i poziom zaawansowania prac 
nad rozwojem tej techniki nie ustępują najbar-
dziej rozwiniętym technicznie zespołom na 
całym świecie [15, 16]. 

Wybór techniki rezystometrycznej nie jest 
przypadkowy. Wszelkie nowoczesne techniki 
oceny zjawisk korozyjnych opierają się przede 

wszystkim na badaniu odpowiedzi układu ko-
rozyjnego na pobudzenie zewnętrznym sygna-
łem elektrycznym, bądź to prądu stałe go, bądź 
przemiennego – i w miarę precyzyjnej anali-
zy odpowiedzi układu na takie pobudzenie. 
W oparciu o te zasadę rozwinęły się szeroko 
stosowane laboratoryjne techniki badawcze 
– polaryzacja liniowa, analiza impedancji, 
badania składowych harmonicznych. Techni-
ki zmienno prądowe rokują pewne nadzieje 
w zastosowaniach przemysło wych, jednak 
obecnie rozwój tych metod jeszcze nie osią-
gnął poziomu umożliwiającego zastosowanie 
powszechne. Na tym tle korozymetria rezy-
stancyjna posiada szereg zalet:

oparta jest o zasadę pomiaru wielkości elek- –
trycznej – rezystancji poprzecznej czujnika 
(odpowiednika elektrody symulującej), a 
więc wielkości nie związanej bezpośrednio 
z procesami zachodzącymi na granicy faz 
metal/środowiska, a przez to nieczułej na 
chwilowe zmiany warunków korozyjnych, 
w tym polaryzacji zewnętrznym prądem,
wykonywany pomiar jest zawsze względny,  –
a odniesieniem jest taka sama elektroda sta-
lowa, umieszczona w tym samym miejscu 
co elektroda badana, a więc i w tych samych 
warunkach termicznych, lecz bez kontaktu 
ze środowiskiem korozyjnym,
na wyniki pomiarów nie mają wpływu ze- –
wnętrzne oddziaływania elektryczne na 
powierz chnię czujnika mające miejsce pod-
czas dokonywania pomiaru (oddziaływania 
prądów błądzących stałych i przemiennych, 
indukowane prądy z linii napowietrznych 
WN),
uzyskiwany wynik pomiaru jest na pozio- –
mie czułości techniki laboratoryjnej (0,1%), 
a w czasie wykonywania pomiaru wartość 
ta jest stabilna i praktycznie niezmienna,
pomiary na czujniku wykonywać można  –
wielokrotnie, bez jakiejkolwiek wpływu 
na jego dalsze funkcjonowanie, przez czas 
uzależniony jedynie od tempa niszczenia 
czujnika przez korozję (przyjmuje się, że do 
połowy jego grubości),
odczytywaną wartość przelicza się na linio- –
wy ubytek materiału i odnosi do analogicz-
nego pomiaru dokonanego w przeszłości 
(zazwyczaj tym samym przyrządem pomia-
rowym), a więc fi nalny rezultat odpowiada 
średniemu oddziaływaniu środowiska w 
okresie pomiędzy wykonanymi pomiarami, 
co ma zasadnicze znaczenie w ocenie uży-
teczności i okresu użytkowania obiektu,
stosuje się urządzenia pomiarowe – ko- –
rozymetry – od razu przystosowane do 
określonego rodzaju czujników korozy-
metrycznych, które podłączane są poprzez 
standardowe złącze i są wyskalowane w 
jednostkach ubytków korozyjnych (μm), co 
przy zapamiętywaniu historii poprzednich 
wyników umożliwia natychmiastowe wyli-
czenie szybkości korozji w danym miejscu 
pomiarowym w okresie od ostatnio wyko-
nanego pomiaru (w μm/rok).
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Przedstawione powyżej podstawowe cechy 
korozymetrii rezystancyjnej skutkują przede 
wszystkim tym, że do jej stosowania nie jest 
potrzebny wyspecjalizowany personel, zaś 
procedura pomiarowa głównie związana jest 
z czynnościami instrumentalnymi wykony-
wa ny mi przez korozymetr. Możliwość popeł-
niania błędów przy pomiarach jest praktycz-
nie wyeliminowana. Również, jeśli uznać, 
że czujnik korozymetryczny zainstalowany 
został zgod nie z zasadami jakie obowiązują 
dla elektrod symulujących, dokonany pomiar 
szybkości korozji jest miaro dajny i wiarygod-
ny. Ocena skuteczności ochrony katodowej 
z zastosowa niem korozymetrii rezystancyj-
nej jest więc jednoznaczna – ochrona działa 
skutecznie zgodnie z wymaganiami norm eu-
ropejskich, jeśli szybkość korozji chronionej 
konstrukcji (rurociągu stalowego) jest mniej-
sza niż 10 μm/rok.

Korozymetria rezystancyjna jest techniką 
stosowaną w monitorowaniu procesów koro-
zyjnych od dawna. Główne jej wykorzystanie 
to nade wszystko wszelkiego rodzaju grzew-
cze i chłodzące obiegi wodne, do których sto-
suje się inhibitory korozji. Firmy dostarcza-
jące inhibitory korozji zainteresowane były 
oceną skuteczności inhibitorów korozji w tak 
odpowiedzialnych obiektach przemysłowych 
jak np. rafi nerie ropy naftowej czy chłodnie 
przemysłowe i dlatego z czasem doprowadziły 
do rozwoju taniej i niezawodnej techniki po-
miaru szybkości korozji w stosunkowo prosty 
sposób – poprzez pomiar rezystancji elementu 
umieszczonego w środowisku korozyjnym. 
Korozja, powodując zmiany geometryczne 
czujnika, jednocześnie wywołuje wzrost jego 
rezystancji. Zatem mierząc rezystancję można 
określić średni ubytek korozyjny czujnika w 
sposób instrumentalny (pomiar rezystancji), 
a więc bez bezpośredniego kontaktu z czujni-
kiem, tzn. bez wyjmowania czujnika ze środo-
wiska korozyjnego. 

Technika korozymetrii rezystancyjnej zna-
lazła zastosowanie w różnych odmianach tak-
że w innych dziedzinach badań korozyjnych, 
np. znana jest od lat 70. ub. wieku w bada-
niach korozji atmosferycznej. Przyczyn tego, 
że możliwością wykorzystania tej techniki 
monitorowania szybkości korozji do oceny 
skuteczności ochrony katodowej zaczęto inte-
resować się stosunkowo niedawno, jest kilka:

wobec ugruntowanej od lat metodologii  –
oceny skuteczności działania ochrony kato-
dowej na podstawie pomiarów potencjałów 
nie istniała potrzeba poszukiwania innych 
dogodnych technik potwierdzających sto-
pień ochrony przeciwkorozyjnej konstrukcji 
– dopiero szereg udowodnionych przypad-
ków niepowodzeń w stosowaniu ochrony, 
będących następstwem błędów pomiaro-
wych, ujawnił trudności w ich interpretacji, 
a przypadki korozji w strefach oddziaływa-
nia prądów indukowanych linii napowietrz-
nych WN, wręcz wymusiły poszukiwania 
nowych sposobów bezpośredniego badania 
procesu korozyjnego w ziemi,

rozwój metod pomiarowych na elektro- –
dach symulujących był stosunkowo wol-
ny, ponieważ przechodził dość długą fazę 
zdobywania zaufania do poziomu wiary-
godności uzyskiwanych tę drogą ocen sku-
teczności ochrony katodowej (przeniesienie 
wniosków z próbki na sąsiadujący obiekt 
przemysłowy) – dopiero po ugruntowaniu 
doświadczenia w stosowaniu „elemen-
tu zastępczego” do oceny zabezpieczanej 
konstrukcji stworzyła się możliwość zasto-
sowania na tym elemencie bezpośredniego 
pomiaru szybkości korozji,
czujnik korozymetryczny musi być swo- –
imi wymiarami zbliżony do stosowanych 
elektrod symulujących, a więc być płaski, 
korzystnie okrągły, o powierzchni od 1 do 
kilkudzie sięciu cm2, co w znaczący sposób 
utrudnia jego konstrukcję mechaniczną, a 
przede wszystkim stwarza duże trudności w 
uzyskaniu odpowiedniego zakresu robocze-
go rezystancji czujnika, umożliwiającego 
jego wykorzystanie do współpracy z ist-
niejącymi korozymet rami – dopiero nowa 
konstrukcja czujników korozymetrycznych, 
przystoso wanych wyłącznie do stosowania 
w warunkach ochrony katodowej (konstruk-
cji podziem nych i podwodnych, konstrukcji 
żelbetowych), stworzyły nowe możliwości 
rozwoju tej techniki pomiarowej.
Ogólne zasady stosowania czujników koro-

zymetrycznych są analogiczne jak elektrod
symulujących. W celu uzyskania miarodaj-

nych wyników powinny być spełnione przede 
wszyst kim następujące warunki:

elementy pomiarowe czujników powinny  –
być wykonane z tego samego lub zbliżone-
go materiału, co zabezpieczana przed koro-
zja konstrukcja, najczęściej stali węglowej 
konstrukcyjnej,
sposób wykończenia powierzchni stali po- –
winien odpowiadać monitorowanej kon-
strukcji,
czujnik powinien być spolaryzowany do ta- –
kiej samej wartości potencjału, jak chronio-
na katodowo konstrukcja,
umieszczenie czujnika powinno w jak  –
najmniejszym stopniu zmieniać warunki 
polary zacji katodowej konstrukcji (po-
bór prądu, rozkład prądu i potencjału na 
powierz chni chronionej),
cała powierzchnia czujnika eksponowana  –
na wpływy środowiska powinna być spola-
ryzowana możliwie równomiernie; ograni-
cza to kształt elementów pomiarowych do 
prostych geometrycznie, najczęściej pła-
skich powierzchni.
Zakres stosowania czujników korozyme-

trycznych nie został w sposób jednoznacznie 
określony w obecnie zatwierdzonych nor-
mach europejskich, znajdują się w nich je-
dynie wzmianki o wykorzystaniu tej techniki 
pomiarowej. Na podstawie posiadanego już 
doświadczenia (pierwsze polskie doniesie-
nie o konieczności stosowania w technologii 
ochro ny katodowej kryteriów kinetycznych 
ochrony katodowej pochodzi z roku 1993 

[17]), można pokusić się o wskazanie przy-
padków, w których w systemach ochrony ka-
todowej należy zastosować czujniki korozy-
metryczne do oceny skuteczności korozji:

co najmniej jednego czujnika korozyme- –
trycznego w każdej większej instalacji 
ochrony katodowej – zainstalowanego 
w miejscu spodziewanego najmniejszego 
oddziaływania na chroniony obiekt instala-
cji ochrony katodowej, 
w miejscach oddziaływania prądów błądzą- –
cych,
w miejscach oddziaływania linii wysokiego  –
napięcia,
w miejscach przewidywanego ekranowania  –
prądu ochronnego (skrzyżowań z obcymi 
konstrukcjami, przejść w rurach ochron-
nych itp.),
w miejscach spornych, np. występujących  –
interferencji ochrony katodowej na sąsied-
nie niechronione konstrukcje metalowe,
we wszystkich miejscach, w których do- –
konanie oceny zagrożenia korozyjnego lub 
skuteczności ochrony katodowej (z wyko-
rzystaniem kryteriów potencjałowych) jest 
niezbędne, a z jakiegokolwiek powodu nie 
jest możliwe.

4. Podsumowanie

Przedstawiona powyżej garść informacji 
i spostrzeżeń związanych ze stosowaniem do 
oceny skuteczności ochrony katodowej lub 
monitorowania jej prawidłowej pracy metod 
korozymetrycznych nie wyczerpuje oczywi-
ście tego już dzisiaj szerokiego obszaru wie-
dzy technologicznej. Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że powoli do zastosowania w 
ochronie katodowej wchodzi nowa technika 
pomiarowa – korozymetria rezystancyjna, 
posiadająca szereg zalet, górująca w sposób 
jednoznaczny nad metodami stosowanym do 
chwili obecnej. Największą z tych zalet jest 
to, że metoda ta w sposób bezpośredni i wia-
rygodny pozwala na ocenę funkcjonowania 
systemu ochrony katodowej. Wadą jest nato-
miast retrospektywny charakter pomiaru – tzn. 
wskazujący jedynie na uśredniony przebieg 
zdarzeń w przeszłości, czyli na średnią war-
tość ubytków korozyjnych w okresie od ostat-
niego pomiaru. Wobec znaczącego postępu i 
dalszego wzrostu czułości tej metody okres 
ten ulegnie skróceniu, nawet do kilku godzin, 
co wadę tę w zupeł ności wyeliminuje. Ta ce-
cha, utrudniająca nieco bieżącą regulację pa-
rametrów pracy systemu ochrony katodowej, 
jest nieoceniona przy ocenie jej funkcjonowa-
nia w dłuższym okresie czasu

Korozymetria rezystancyjna, jak każde 
nowe narzędzie, będzie wdrażana w technice 
ochrony katodowej pewnie długo, podobnie 
jak długo jeszcze będą stosowane tradycyj-
ne techniki oceny skuteczności jej działania. 
Wydaje się jednak przesądzone, że tego ro-
dzaju  metoda monitorowania szybkości ko-
rozji, włączona jeszcze do systemów zdalnego 
przekazy wa nia informacji, zadomowi się na 
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dobre w systemach ochrony katodowej du-
żych obiektów przemysłowych. I to nic, że ta 
nowa technika jest bardzo złożona, a obecnie 
produkcję czujników korozymetrycznych, na-
dających się do wykorzystania w instalacjach 
ochrony katodowej konstrukcji podziemnych, 
opanowało zaledwie kilka fi rm na świecie 
[18],  to bez wątpienia istnieje obecnie moż-
liwość wykorzystania tej nowej techniki do 
podniesienia jakości stosowania ochrony 
katodowej oraz rozszerzenia zakresu jej za-
stosowań o dziedziny, w których pozyskanie 
informacji o skuteczności działania ochrony 
katodowej tradycyjnymi metodami było nie-
zwykle trudne (pierwsze zastosowanie czuj-
ników kolorymetrycznych miało miejsce w 
systemie ochrony podziemnej infrastruktury 
rurociągów wodnych na terenie Elektrowni 
Opole). 
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