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Sonda korozyjna – stara koncepcja,
nowe wykonania

1. Wprowadzenie

Pojêcie „sonda korozyjna” oznacza w tech-

nice ochrony elektrochemicznej elektrodê od-

niesienia przeznaczon¹ do instalowania na

sta³e w œrodowisku korozyjnym wraz z jedn¹

lub kilkoma elektrodami symuluj¹cymi ze-

spolonymi z ni¹ konstrukcyjnie. Obecnie

elektrody symuluj¹ce wykonane s¹ z metalu,

z którego wykonana jest konstrukcja podle-

gaj¹ca ochronie katodowej (najczêœciej ze

stali wêglowej). Wszystkie elektrody posia-

daj¹ wyprowadzone na zewn¹trz przewody

elektryczne, które doprowadza siê do najbli¿-

szego punktu kontrolno-pomiarowego. W ten

sposób uzyskuje siê zintegrowany, wielo-

funkcyjny element pomiarowy, który pozwa-

la dok³adniej mierzyæ i analizowaæ skutecz-

noœæ ochrony elektrochemicznej ró¿nego

typu konstrukcji metalowych.

Koncepcja sondy korozyjnej w technice

ochrony katodowej ma ju¿ swoj¹ d³ug¹ histo-

riê. Pocz¹tki jej stosowania siêgaj¹ lat 70.

ubieg³ego wieku. Zebrano w tym zakresie

stosunkowo bogate doœwiadczenia oraz opu-

blikowano wiele prac [1–12]. Równie¿ w kra-

ju stosowane by³y z powodzeniem sondy ko-

rozyjne. Namiastk¹ takiej sondy by³a tak¿e

p³ytka stalowa przeznaczona do oceny pr¹du

wp³ywaj¹cego do i wyp³ywaj¹cego z ruro-

ci¹gu opisana w normie BN-85/2320-01.

W niniejszej pracy przedstawiono aktualne

rozwi¹zania sond korozyjnych opracowane

w SPZP CORRPOL nawi¹zuj¹ce do dawnych

koncepcji, ale ró¿ni¹ce siê pod wzglêdem

wykonania.

2. Zastosowanie sondy korozyjnej

Idea sondy korozyjnej polega na tym, ¿e

symuluje ona fragment chronionej katodowo

konstrukcji metalowej, a dziêki temu, ¿e sta-

nowi ona œciœle zdefiniowany element o okre-

œlonej powierzchni i geometrii, który mo¿na

w³¹czaæ do ochrony i okresowo od³¹czaæ, po-

zwala on badaæ lokalne warunki ochrony ka-

todowej znacznie dok³adniej ni¿ w przypadku

dokonywania pomiarów bezpoœrednio na du-

¿ej konstrukcji. W przypadku konstrukcji po-

krytych pow³ok¹ izolacyjn¹ sonda taka,

a œciœlej bior¹c sprzê¿ona z ni¹ elektroda sy-

muluj¹ca, odzwierciedla zachowanie siê kon-

strukcji w miejscach defektów pow³oki, przy

czym uzyskiwana informacja dotyczy defek-

tów o wielkoœci ods³oniêtej powierzchni me-

talowej porównywalnej z powierzchni¹ elek-

trody. Dlatego te¿ w praktyce czêsto stosuje

siê sondy korozyjne wyposa¿one w kilka

elektrod symuluj¹cych o zró¿nicowanej po-

wierzchni, które pozwalaj¹ oceniaæ skutecz-

noœæ ochrony katodowej konstrukcji z uszko-

dzeniami ró¿nej wielkoœci. Nale¿y jednak

pamiêtaæ, ¿e na cechy elektrochemiczne elek-

trody symuluj¹cej sk³ada siê nie tylko polary-

zacja zewnêtrzna z obwodu ochrony katodo-

wej, ale tak¿e ogniwo galwaniczne, które

tworzy wspólnie z konstrukcj¹ podziemn¹.

Istniej¹ca si³a elektromotoryczna takiego

ogniwa mo¿e mieæ istotne znaczenie w inter-

pretacji pomiarów.

Na rys. 1 pokazano najprostszy schemat

aplikacyjny sondy zawieraj¹cej jedn¹ elektro-

dê symuluj¹c¹. Sondê korozyjn¹ umieszcza

siê w pobli¿u chronionego katodowo obiektu,

np. ruroci¹gu i zwiera z nim elektrycznie.

Zak³ada siê, ¿e potencja³ elektrody symu-

luj¹cej wyrównuje siê po pewnym czasie

z potencja³em konstrukcji. Po roz³¹czeniu ob-

wodu, poprzez wy³¹czenie zainstalowanego

na zewn¹trz wy³¹cznika, mo¿na zmierzyæ po-

prawnie potencja³ wy³¹czeniowy konstrukcji

z wyeliminowaniem omowego spadku napiê-

cia IR.

Zakres uzyskiwanych informacji za po-

moc¹ wspó³czesnych sond korozyjnych jest

znacznie szerszy. Sonda korozyjna umo¿liwia

m.in.:

– pomiar potencja³u konstrukcji przy w³¹czo-

nym i wy³¹czonym pr¹dzie polaryzuj¹cym,

– pomiar potencja³u elektrody symuluj¹cej

zarówno w warunkach po³¹czenia z kon-

strukcj¹, jak i po jej od³¹czeniu, czyli w spo-

sób poœredni pomiar potencja³u za³¹czenio-

wego i wy³¹czeniowego konstrukcji,

– pomiar ró¿nicy potencja³ów pomiêdzy elek-

trodami stalowymi (jeœli jest ich wiêcej), co

umo¿liwia okreœlenie warunków polaryza-

cji. Je¿eli jedna z elektrod jest od³¹czona od

konstrukcji, albo gdy ró¿ni¹ siê one po-

wierzchni¹ – okreœlenie warunków polary-

zacji w zale¿noœci od wielkoœci oczekiwa-

nego defektu w pow³oce izolacyjnej,

– pomiar pr¹du p³yn¹cego pomiêdzy elek-

trod¹ stalow¹ a konstrukcj¹ (w wielu przy-

padkach, np. oddzia³ywania pr¹dów b³¹dz¹-

cych, okreœla siê nie tylko natê¿enie, ale

i kierunek przep³ywu pr¹du),

– rezystancjê pomiêdzy elektrod¹ stalow¹ lub

elektrodami stalowymi, a konstrukcj¹, co

charakteryzuje sondê korozyjn¹ w danym

miejscu,

– jeœli elektroda symuluj¹ca posiada spe-

cjaln¹ konstrukcjê – mo¿liwy jest tak¿e ko-

rozymetryczny pomiar wielkoœci ubytków

jej masy, co wprost umo¿liwia wyci¹gniêcie

wniosków o skutecznoœci ochrony katodo-

wej.
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Przedstawiono budowê i charakterystykê techniczn¹ sond korozyjnych
wytwarzanych aktualnie w SPZP CORRPOL. Opisano dok³adniej elementy
sk³adowe sond, tj. stacjonarn¹ elektrodê siarczanomiedziow¹ oraz stalowe
elektrody symuluj¹ce. Przedstawiono wybrane przyk³adowe rozwi¹zania
sond korozyjnych wyposa¿onych w jedn¹ lub dwie elektrody symuluj¹ce
o powierzchni od 1 do 20 cm2. Pokazano najnowsze rozwi¹zania sond koro-
zyjnych, jakie stanowi¹: sonda korozyjna wyposa¿ona w pu³apkê jonów
miedzi oraz sonda stanowi¹ca po³¹czenie czujnika rezystancyjnego z minia-
turow¹ elektrod¹ odniesienia.

Corrosion probe – an old idea and new workmanship
The construction and technical characteristics of the corrosion probes made cur-

rently in SPZP CORRPOL have been presented. The components of the probes: the
permanent copper/copper sulphate electrode as well as the steel coupons have been
described more precisely. The chosen examples of the corrosion probes equipped
with one or two steel coupons having the surface area from 1 to 20 cm

2
have been

presented. The newest solutions of the corrosion probes have been demonstrated such
as the corrosion probe equipped with the copper ions trap and the corrosion probe
combining the electrical resistance probe with a small reference electrode.



3. Dotychczasowe rozwi¹zania sond
korozyjnych

W nawi¹zaniu do wczeœniej znanych i sto-

sowanych rozwi¹zañ warto przypomnieæ

dok³adniej sondê korozyjn¹ Baeckmanna [6],

która wnios³a istotny postêp w technice po-

miaru potencja³u konstrukcji polaryzowa-

nych. Jej budowê pokazuje rys. 2.

Pomimo swoich zalet sonda Baeckmanna

nie znalaz³a w Polsce szerszego zastosowania

w praktyce. Byæ mo¿e wp³ynê³a na to niety-

powa dla techniki ochrony katodowej elektro-

da odniesienia, jak¹ jest elektroda kalomelo-

wa. Sonda Baeckmanna stanowi pewne

odniesienie do obecnie stosowanych na œwie-

cie rozwi¹zañ. Niektóre koncepcje przetrwa³y

próbê czasu i celowe jest ich utrzymanie, zaœ

inne rozwi¹zania mo¿na ju¿ dzisiaj w zna-

cz¹cy sposób poprawiæ lub udoskonaliæ.

4. Sondy korozyjne opracowane w SPZP
CORRPOL

Na bazie dotychczasowej wiedzy i do-

œwiadczeñ postanowiono opracowaæ sondê,

która by³aby pozbawiona istotnych niedogod-

noœci i zyska³a szersz¹ akceptacjê. Za³o¿ono,

¿e sonda taka powinna siê sk³adaæ z nieza-

wodnej, sta³ej elektrody odniesienia siarcza-

nomiedziowej, która jest elektrod¹ powszech-

nie uznan¹ w œrodowisku, oraz jednej lub

kilku stalowych elektrod symuluj¹cych.

G³ównym celem by³o wyeliminowanie mo-

¿liwoœci kontaktu stalowych p³ytek z jonami

miedziowymi elektrody odniesienia.

4.1 Elektroda odniesienia

Bior¹c pod uwagê dostêpne elektrody od-

niesienia przyjêto jako podstawê do konstruk-

cji sondy korozyjnej stacjonarn¹ elektrodê

siarczanomiedziow¹ typ EO-110/Cu prod.

CORRPOL, o jakoœci której decyduj¹ m.in.:

– wysoka czystoœæ u¿ytych materia³ów stano-

wi¹cych substraty potencja³otwórczej reak-

cji elektrodowej:
– miedzi – zawieraj¹cej co najmniej

99,99% Cu oraz
– roztworu wodnego siarczanu miedzi (od-

czynnik o stopniu czystoœci cz.d.a. roz-
puszczony w wodzie destylowanej),

– specjalna obróbka elektrochemiczna rdze-

nia miedzianego,

– dostateczny do utrzymania stanu nasycenia

zapas kryszta³ów CuSO4,

– podwójna obudowa z tworzywa sztucznego

o wysokiej wytrzyma³oœci,

– wype³niacz przeciwdyfuzyjny o konsysten-

cji pasty spowalniaj¹cy procesy dyfuzji na

zewn¹trz i do wewn¹trz elektrody,

– dwie przegrody ceramiczne starannie do-

brane pod wzglêdem rodzaju materia³u

i przepuszczalnoœci,

– pu³apka jonowa zabezpieczaj¹ca przed

ucieczk¹ jonów miedzi na zewn¹trz elek-

trody,

– natychmiastowa gotowoœæ elektrody do

u¿ycia dziêki zastosowaniu higroskopijnej

masy kontaktowej na styku elektrody

z gruntem.

Powy¿sze wzglêdy sprawiaj¹, ¿e przydat-

noœæ tej elektrody do eksploatacji szacowana

jest na ok. 30 lat. Schemat budowy elektrody

przedstawiono na rys. 3.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje zastosowa-

ny proces obróbki elektrochemicznej miedzi,

który w du¿ej mierze kszta³tuje charaktery-

stykê techniczn¹ elektrody siarczanomiedzio-

wej. Obróbka elektrochemiczna zapewnia

elektrorafinacjê warstwy powierzchniowej,

a wiêc wytworzenie na powierzchni rdzenia

warstwy super czystej miedzi o silnie rozwi-

niêtej powierzchni. Proces zapewnia 10–15-

krotne rozwiniêcie powierzchni fizycznej

w stosunku do geometrycznej. Taka elektroda

ma znacznie wiêksz¹ gêstoœæ pr¹du wymiany

i wytrzymuje znacznie wiêksze obci¹¿enie

pr¹dowe bez zmiany potencja³u. Charaktery-

zuje siê generalnie znacznie wy¿sz¹ stabilno-

œci¹ potencja³u. Nie wymaga stosowania do

pomiaru potencja³u woltomierzy o wysokiej

rezystancji wewnêtrznej.

Tablica 1 przedstawia charakterystykê

techniczn¹ tak wytworzonej elektrody siar-

czanomiedziowej. Na uwagê zas³uguje jej

wysoka odtwarzalnoœæ potencja³u. Elektroda

nadaje siê do pracy w zakresie temperatury

od –5 do 40°C, co nie sprawia problemów

podczas jej eksploatacji pod ziemi¹. Ka¿da

elektroda jest skrupulatnie badana i zaopatry-

wana w atest techniczny ze zmierzon¹ warto-

œci¹ potencja³u. Obecnie nie wolno stosowaæ

elektrod odniesienia, których potencja³ nie

jest potwierdzony certyfikatem wystawionym

na podstawie wykonanego pomiaru jej poten-

cja³u.

4.2 Elektrody symuluj¹ce

Drugim, istotnym elementem sondy koro-

zyjnej s¹ stalowe elektrody symuluj¹ce

umieszczane na korpusie elektrody odniesie-

nia. W pocz¹tkowym okresie wprowadzania

do praktyki sond korozyjnych elektrody te

charakteryzowa³y siê stosunkowo du¿¹ po-

wierzchni¹ siêgaj¹c¹ 100 cm2. Obecnie,

w zwi¹zku z coraz lepsz¹ izolacj¹ konstrukcji

chronionych katodowo, istnieje tendencja

zmniejszania powierzchni elektrod symu-

luj¹cych. Wynosi ona przewa¿nie od 1 do

10 cm2, a zdarzaj¹ siê równie¿ coraz czêœciej

elektrody o powierzchni poni¿ej 1 cm2. Ze

wzglêdu na zró¿nicowan¹ polaryzacjê kato-

dow¹ powierzchni o ró¿nej wielkoœci zacho-

dzi potrzeba ustalania skutecznoœci ochrony

katodowej jednoczeœnie na dwóch elektro-

dach stalowych. Oczekuje siê, ¿e spe³nione

bêdzie minimalne kryterium ochrony katodo-

wej na próbce o wiêkszej powierzchni oraz

nie bêdzie polaryzacja nadmierna na elektro-

dzie o powierzchni mniejszej.

Wychodz¹c naprzeciw powy¿szym tren-

dom opracowano i przebadano sondy koro-

zyjne z elektrodami stalowymi o powierzch-

niach w zakresie 1–20 cm2 (zale¿nie od

potrzeb u¿ytkowników). Na rys. 4 i 5 pokaza-

no sondy z dwiema elektrodami stalowymi o

powierzchni odpowiednio 2 × 10 cm2 (pó³-

pierœcienie) i 2 × 1 cm2 (kr¹¿ki).

Elektrody umieszczone s¹ w górnej czêœci

sondy korozyjnej, w doœæ znacznej odleg³oœci

od membrany ceramicznej, robocz¹ po-

wierzchni¹ do góry, co zapewnia dobry kon-

takt z gruntem. Zastosowanie dwóch elektrod

symuluj¹cych zapewnia dodatkowe mo¿liwo-

œci pomiarowe daj¹ce równie¿ pe³niejsz¹ oce-

nê skutecznoœci ochrony katodowej. Jedn¹

z elektrod ³¹czy siê zwykle z konstrukcj¹

chronion¹, zaœ druga pozostaje swobodnie

koroduj¹ca, umo¿liwiaj¹c porównanie para-

metrów elektrochemicznych (potencja³u, re-

zystancji polaryzacyjnej) stali chronionej ka-

todowo w stosunku do stali niezabezpie-

czonej przed korozj¹.

Przebadano tak¿e ró¿ne wersje sond koro-

zyjnych z jedn¹ elektrod¹ symuluj¹c¹ o du¿ej

powierzchni, np. równej 20 cm2 (rys. 6) oraz

kombinacjê dwóch ró¿nych elektrod stalo-

wych w postaci pierœcieni otaczaj¹cych po-

wierzchniê boczn¹ elektrody (rys. 7). Mo¿na

tu stosowaæ ró¿ne kombinacje po³¹czeñ, aby

uzyskaæ ¿¹dane pole powierzchni elektrody

symuluj¹cej.

Zbadano tak¿e odwrotn¹ lokalizacjê stalo-

wej elektrody symuluj¹cej o powierzchni

1 cm2 umieszczon¹ tu¿ przy membranie cera-

micznej (rys. 8). Takie rozwi¹zanie, nawi¹-

zuj¹ce do koncepcji sondy Baeckmanna, mi-

nimalizuje udzia³ omowego spadku napiêcia

IR przy pomiarach potencja³u elektrody sy-

muluj¹cej. Nie nale¿y obawiaæ siê w tym

przypadku osadzania siê na jej powierzchni

miedzi, gdy¿ elektroda odniesienia wyposa-
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Tablica 1. Charakterystyka techniczna elektrody

Cecha lub parametr Element lub wartoœæ

Element pomiarowy

Potencja³otwórcza reakcja elektrodowa

Potencja³ wzglêdem normalnej elektrody

wodorowej

Temperaturowy wspó³czynnik potencja³u

Zale¿noœæ potencja³u od stê¿enia CuSO4

Wymiary

Waga

Przewód pomiarowy

pó³ogniwo Cu/nas. CuSO4

Cu2+ + 2e- = Cu

E
25o = 316 ± 5 mV

0,9 mV/oC

ok. 18 mV/dekadê

� 110 × 220 mm

3,2 kg

YKOXs 1×4 mm2 o d³ugoœci 4 m



¿ona jest w pu³apkê jonów miedzi, które nie

mog¹ wydostawaæ siê na zewn¹trz elektrody.

Widoczn¹ przestrzeñ pod membran¹ cera-

miczn¹ nale¿y przed umieszczeniem elektro-

dy w ziemi wype³niæ starannie gruntem rodzi-

mym, aby zapewniæ mo¿liwie dok³adnie takie

same warunki ekspozycji sondy, jak chronio-

nej konstrukcji.

Nowe mo¿liwoœci zapewnia wykorzystanie

w charakterze sondy korozyjnej czujnika re-

zystancyjnego zespolonego z elektrod¹ od-

niesienia. Rozwi¹zanie takie w postaci p³a-

skiego czujnika o powierzchni eksponowanej

stali 5 cm2 bez elektrody i wyposa¿onego

w kalomelow¹ elektrodê odniesienia pokaza-

no na rys. 9.

Tego typu sonda pozwala na bezpoœredni

pomiar szybkoœci korozji stali w warunkach

ochrony katodowej i powi¹zanie obserwowa-

nego stopnia hamowania procesu korozji

z wartoœci¹ potencja³u polaryzacji. Takie po-

dejœcie pozwala na dobór parametrów ochro-

ny katodowej do konkretnych warunków œro-

dowiskowych, a wiêc na pe³n¹ optymalizacjê

ochrony katodowej.

Podsumowanie

Prawid³owe u¿ytkowanie sond korozyj-

nych wymaga stosowania okreœlonych zasad

opartych na zdobytej wiedzy i doœwiadcze-

niu.

– Sondy korozyjne powinny mo¿liwie

dok³adnie odzwierciedlaæ zjawiska che-

miczne, fizyczne i elektrochemiczne, jakie

maj¹ miejsce w uszkodzeniach pow³oki izo-

lacyjnej na konstrukcji chronionej katodo-

wo. Nie mo¿na oceny badañ z u¿yciem sond
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Rys. 1. Schemat aplikacyjny sondy korozyjnej

Rys. 2. Budowa sondy korozyjnej Baeckmanna

Rys. 3. Schemat budowy elektrody siarczanomie-
dziowej

Rys. 4. Widok sondy korozyjnej z dwiema elektro-
dami symuluj¹cymi 2 × 10 cm2

Rys. 5. Widok sondy korozyjnej z dwiema elektro-
dami symuluj¹cymi 2 × 1 cm2

Rys. 6. Widok sondy korozyjnej z jedn¹ pierœcie-
niow¹ elektrod¹ symuluj¹c¹ (20 cm2)

Rys. 9. Widok sondy korozyjnej w postaci czujnika
rezystancyjnego o powierzchni 5 cm2 scalonego
z kalomelow¹ elektrod¹ odniesienia

Rys.7. Widok sondy korozyjnej z dwiema pierœcie-
niowymi elektrodami symuluj¹cymi

Rys. 8. Widok sondy korozyjnej z elektrod¹ symu-
luj¹c¹ o powierzchni 1 cm2 wbudowan¹ w przegro-
dê ceramiczn¹ elektrody odniesienia
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symuluj¹cych ograniczaæ do zjawisk wy-

³¹cznie elektrycznych.

– Najbli¿sze otoczenie sond powinno mieæ ta-

kie same w³aœciwoœci jak przy powierzchni

chronionej konstrukcji. W przypadku oceny

zabezpieczenia konstrukcji podziemnych

nale¿y sondy starannie ob³o¿yæ gruntem ro-

dzimym takim, jaki otacza chroniony kato-

dowo obiekt. Nale¿y rozró¿niaæ tutaj grunt

rodzimy i podsypkê piaskow¹.

– Nale¿y unikaæ oddzia³ywania dyfunduj¹-

cego z elektrody odniesienia elektrolitu

(zw³aszcza CuSO4) na powierzchniê stalo-

wych elektrod symuluj¹cych. Nowym roz-

wi¹zaniem jest stosowanie w tym celu elek-

trod wyposa¿onych w pu³apki jonowe.

Zaprezentowane rozwi¹zania konstrukcyj-

ne sond korozyjnych zbudowanych na bazie

sta³ej stabilnie trwa³ej elektrody siarczano-

miedziowej i stalowych elektrod symu-

luj¹cych z elektrodami pojedynczymi lub po-

dwójnymi o ró¿nej powierzchni (1–20 cm2),

stanowi¹cych z ni¹ jednolit¹ konstrukcjê,

charakteryzuj¹ siê niezawodn¹ prac¹ w œro-

dowisku gruntu. Pozwalaj¹ wiêc na wiary-

godn¹ ocenê skutecznoœci ochrony katodo-

wej. Zaleca siê ich stosowanie wszêdzie tam,

gdzie pomiar potencja³u konstrukcji jest nie-

pewny i obarczony b³êdem zwi¹zanym

z omowym spadkiem napiêcia IR.
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