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Przegląd współczesnych technik monitorowania skuteczności ochrony 
katodowej obiektów przemysłowych

Przedstawiono przegląd współcześnie stosowanych technik monitorowania skuteczności działania systemów ochrony katodowej 
obiektów stalowych, głównie elementów infrastruktury miejskiej i przemysłowej. Brak możliwości bezpośredniej oceny wizualnej 
zabezpieczenia przed korozją i efektów działania prądu ochrony katodowej jest istotną niedogodnością stosowania tej techno-
logii przeciwkorozyjnej. Stąd też, w miarę postępu i rozwoju techniki, opracowywano i wdrażano coraz to nowsze metody oceny 
skuteczności hamowania procesów korozji na obiektach podziemnych i podwodnych. W opracowaniu zaprezentowano rys histo-
ryczny rozwoju metod monitorowania efektywności działania systemów ochrony katodowej oraz zaprezentowano współcześnie 
stosowane techniki na przykładach z praktyki inżynierskiej.
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Review of modern monitoring techniques of cathodic protection 
effectiveness of industrial objects

The review of effectiveness monitoring techniques being applied today of steel object cathodic protection systems, mainly ele-
ments of municipal and industrial infrastructure is presented. Lack of possibility of direct visual assessment of anti-corrosion 
protection and cathodic protection current action is a significant inconvenience of application of this anti-corrosion technology. 
Hence, novel methods of corrosion process effectiveness assessment of underground and underwater objects have been elabo-
rated and implemented with progress and development of technology. In the elaboration a historical outline has been presented 
of development of effectiveness monitoring methods of cathodic protection systems and techniques being applied today have 
been presented in engineering practice examples.
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Prosimy cytować jako / Please cite as: 
Ochrona przed Korozją 59 (5) : 182–186
DOI: 10.15199/40.2016.5.8

Informacje o Autorze / About the Author:
Dr inż. Wojciech Sokólski – absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej kierunku Korozja i ochrona metali (1970), wieloletni pracownik 
i nauczyciel akademicki w Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwko-
rozyjnych Politechniki Gdańskiej (1970-2001), wykładowca z zakresu elek-
trochemicznej ochrony przed korozją, metod pomiarowych i technik kompu-
terowych wykorzystywanych w technologii ochrony katodowej, współautor 
podręczników, licznych prac naukowych i popularno-naukowych, ekspertyz 
i opracowań dla przemysłu oraz patentów i wdrożeń. Kierownik samodziel-
nych prac badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych. 

Otrzymano / Received: 7.03.2016 ● Przyjęto / Accepted: 14.03.2016

Laureat szeregu nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Mini-
stra Edukacji Narodowej. Kierownik Zakładu Korozji Morskiej w Instytucie 
Morskim w Gdańsku (1993-2003). Vice-Prezes Zarządu i Dyrektor ds. Tech-
niki i Rozwoju SPZP CORRPOL (2002-). Specjalizacja: ochrona katodowa 
konstrukcji i urządzeń stalowych w wodzie i ziemi, prądy błądzące, meto-
dy pomiarowe, wykorzystanie technik mikrokomputerowych w technologii 
ochrony katodowej.
e-mail: wsok@corrpol.pl

1. Introduction

The first application of anti-corrosion protection technology utilis-
ing the electrochemical polarisation phenomenon concerned floating 
objects in sea water. The effect of protective action – hindering of cor-
rosion processes – was visible with the naked eye. The precursor of 
cathodic protection, Sir Humphry Davy, in 1824 applied iron anodes 
(nails) for anti-corrosion protection of copper sheets of battleship hull 
plating of the British fleet [2]. The copper hull of the ship being covered 
in sea water with blue corrosion products stopped corroding as a result 
of such treatment, while sheets gained the colour of pure copper. This 
was evident confirmation of the electrochemical action of cathodic pro-
tections, and its effectiveness could have been easily assessed visually. 
Lack of corrosion products on the hull was not the only cause, also 
appearance of biological life and growth of marine plants on the hull, 
not observed until then. Simultaneously, this experiment confirmed the 
biocidal properties of copper ions and the theoretical principles of ca-
thodic protection, however its result ruled out application of this tech-

1. Wprowadzenie

Pierwsze zastosowanie techniki ochrony przed korozją wykorzy-
stującej zjawisko polaryzacji elektrochemicznej dotyczyło obiektów 
pływających w wodzie morskiej. Efekt ochronnego działania – zaha-
mowania procesów korozyjnych – był widoczny gołym okiem. Prekur-
sor ochrony katodowej, Sir Humphry Davy, w roku 1824 zastosował 
anody żelazne (gwoździe) do ochrony przed korozją miedzianych blach 
poszycia kadłubów okrętów wojennych floty brytyjskiej [2]. Pokrywa-
jący się w wodzie morskiej niebieskimi produktami korozji miedziany 
kadłub okrętu wskutek tego zabiegu przestał ulegać korozji, a blachy 
nabrały koloru czystej miedzi. Było to ewidentne potwierdzenie elek-
trochemicznego działania ochrony katodowej, a jej skuteczność łatwo 
można było ocenić wizualnie. I to nie tylko dlatego, że na kadłubie nie 
było produktów korozji, ale także z powodu pojawienia się na nim nie-
obserwowanego dotychczas życia biologicznego i obfitego porastania 
kadłuba roślinnością morską. Eksperyment ten potwierdził jednocze-
śnie biobójcze właściwości jonów miedzi oraz podstawy teoretyczne 
ochrony katodowej, ale jego wynik przekreślił możliwość stosowania 
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nical solution for the war fleet, which would have completely lost its 
combat capabilities as the result of this side effect.

The above historical example illustrates the need to assess effects 
caused by cathodic polarisation on the protected surface. In most tech-
nical applications of cathodic protection this surface has contact with 
the electrolytic environment, rendering impossible direct observation 
of protective action, e.g. in soil, concrete, inside industrial apparatus, 
in deep sea. Hence, various monitoring techniques need to be applied, 
allowing assessment of cathodic protection effectiveness by indirect 
methods.

This issue is not simple, being confirmed by required qualifications 
of cathodic protection personnel, allowed to formally perform this as-
sessment – this action is ascribed to highest level competence accord-
ing to standard EN 15257.

Below a historical outline has been presented of development of ef-
fectiveness monitoring methods of cathodic protection systems and 
techniques being applied today have been presented in numerous engi-
neering practice examples.

tego rozwiązania technicznego w odniesieniu do floty wojennej, która 
wskutek tego efektu ubocznego całkowicie straciłaby zdolności bojo-
we.

Powyższy przykład historyczny ilustruje potrzebę oceny skutków, 
jakie wywołuje polaryzacja katodowa na chronionej powierzchni. 
W większości zastosowań technicznych ochrony katodowej powierzch-
nia ta kontaktuje się ze środowiskiem elektrolitycznym, które uniemoż-
liwia bezpośrednią obserwację ochronnego działania zabezpieczenia, 
np. w ziemi, betonie, wewnątrz aparatów przemysłowych, w toni wod-
nej itd. Konieczne jest zatem posługiwanie się różnymi technikami mo-
nitorowania, które pozwalają za pomocą metod pośrednich dokonanie 
oceny skuteczności ochronnego działania polaryzacji katodowej.

Zagadnienie to nie jest proste, a świadczy o tym wymagana kwali-
fikacja w odniesieniu do personelu ochrony katodowej, któremu wol-
no formalnie tę ocenę dokonywać – czynność ta przypisywana jest do 
kompetencji najwyższego poziomu wg normy EN 15257.

Poniżej zaprezentowano rys historyczny rozwoju metod monitoro-
wania efektywności działania systemów ochrony katodowej oraz za-
prezentowano współcześnie stosowane techniki na licznych przykła-
dach z praktyki inżynierskiej.

2. Pomiar potencjału chronionej konstrukcji

Począwszy od lat 30. ubiegłego wieku w charakterze kryterium 
ochrony katodowej stosowany był pomiar potencjału zabezpieczanego 
obiektu mierzony względem niepolaryzującej się elektrody odniesie-
nia. Dla konstrukcji stalowych zakopanych w ziemi przyjęto stosowa-
nie nasyconej elektrody siarczano-miedziowej, zaś w środowisku wody 
morskiej i betonu elektrody chloro-srebrowej. Elektrody do pomiaru 
umieszczane były możliwie blisko powierzchni chronionej konstrukcji, 
np. na powierzchni ziemi nad osią rurociągu, albo na stałe umieszczone 
w ziemi lub wodzie w niewielkiej odległości od chronionej powierzch-
ni stalowej. Obserwowano procesy korozyjne przy różnych przesunię-
ciach potencjału w kierunku ujemnym od potencjału stacjonarnego i 
określono wartości potencjału, przy którym zjawiska korozyjne były 
w wystarczającym stopniu zahamowane. I tak w 1933 roku, w wyniku 
takich prac [5], dla rurociągów stalowych w ziemi uznano kryterium 
ochrony katodowej równe potencjałowi -850 mV wzgl. elektrody Cu/
nas. CuSO4. Ponieważ wartość potencjału stacjonarnego (naturalnego) 
stalowych rurociągów jest rzędu -550 mV względem tej samej elek-
trody, kryterium to było równoznaczne z przesunięciem potencjału 
podczas polaryzacji katodowej o 300 mV. Jest to wartość, która mniej 
więcej odpowiada różnicy potencjałów w makroogniwie korozyjnym, 
które występuje na rurociągach zakopanych w gruntach o różnym na-
tlenieniu (glina, piasek). W efekcie, po uzyskaniu omawianego kryte-
rium „-850 mV” na całym zabezpieczanym obiekcie powinny na nim 
przebiegać wyłącznie procesy redukcji – korozja powinna być zaha-
mowana. Kryterium to stało się podstawowym kanonem technologii 
ochrony katodowej i trafiło do wymagań normalizacyjnych na całym 
świecie – z jedną tylko modyfikacją: potrzebą dalszego obniżenia po-
tencjału o 100 mV w warunkach beztlenowych.

Ponieważ kryterium zabezpieczenia przeciwkorozyjnego powin-
no być spełniane na całym obiekcie, dotyczy więc przede wszystkim 
miejsca najbardziej zagrożonego korozyjnie, czyli najdalej położonego 
od źródła polaryzacji. Na pozostałej powierzchni chronionego obiek-
tu działanie ochrony katodowej jest zatem „nadmiarowe” w stosunku 
do postawionych wymagań. Instalacje ochrony katodowej musiały być 
tak projektowane, aby na wydłużonym obiekcie nie występowały zbyt 
silne efekty ochrony, np. w pobliżu lokalizacji układów anodowych. 
Nadmierna polaryzacja katodowa skutkuje niekorzystnymi zjawiska-
mi wydzielania wodoru, podwyższonej alkalizacji i niszczenia powłok 
ochronnych.

Z tego opisu wynika, że skuteczność działania ochrony katodowej 
może być monitorowana w najprostszy sposób poprzez pomiar poten-
cjału w dwóch miejscach: oczekiwanej najmniejszej i największej po-
laryzacji katodowej obiektu.

2. Measurement of protected structure potential

Starting from the thirties of the previous century the potential of the 
protected object measured versus a non-polarisable reference electrode 
was used as the cathodic protection criterion. In the case of steel struc-
tures buried in the ground application of the saturated copper sulphate 
electrode was adopted, while in sea water and concrete environments 
the silver chloride electrode was used. Measurement electrodes were 
placed possibly close to the protected structure, e.g. on the ground sur-
face over the pipeline axis, or permanently placed in the ground or water 
at a small distance from the protected steel structure. Corrosion proc-
esses were observed at different potential shifts in the negative direc-
tion from the stationary potential and potential values were determined 
at which corrosion phenomena had been hindered in a sufficient degree. 
And hence, in 1933, as the result of such works [5], for steel pipelines 
in the ground the cathodic protection criterion has been acknowledged 
as equal to the potential of -850 mV vs. the Cu/sat. CuSO4 electrode. 
As the value of the stationary (natural) potential of steel pipelines is 
of the order of -550 mV versus the same electrode, this criterion was 
equivalent to potential shifting during cathodic polarisation by 300 mV. 
It is a value which more or less corresponds to a potential difference in 
the corrosion macrocell occurring on pipelines buried in soils of differ-
ent oxygenation (clay, sand). As a result, after achieving the discussed 
criterion ”-850 mV” on the whole protected object only reduction proc-
esses should proceed on it – corrosion should be hindered. This crite-
rion became the basic canon of cathodic protection technology and was 
applied as a standard requirement in the whole world – with just one 
modification: the need of further potential decreasing by 100 mV in 
oxygen-free conditions.

As the anti-corrosion protection criterion should be met on the whole 
object, this concerned primarily the location that is most endangered 
by corrosion or located furthest from the polarisation source. On the 
remaining protected object surface action of cathodic protection hence 
was ”excessive” in relation to set requirements. Cathodic protection 
installations had to be designed, so that on an elongated object effects of 
over protection did not occur, e.g. near anodic system locations. Exces-
sive cathodic polarisation resulted in disadvantageous phenomena of 
hydrogen liberation, excessive alkalisation and destruction of protec-
tive coatings.

It results from this description that cathodic protection effectiveness 
could have been monitored in the simplest way by potential measure-
ment in two locations: the expected lowest and highest cathodic polari-
sation of the object.
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3. IR ohmic voltage drop

Unfortunately, monitoring of cathodic protection effectiveness by 
protected object potential measurement, in such a simple way as de-
scribed above, was found to be unreliable. In spite of the fact that the 
need of taking into account of possible errors during such measure-
ments was known earlier [6], only in the seventies and eighties of the 
previous century, after analysis of many failures in application of pipe-
line cathodic protection, technical requirements had been changed in 
this scope. Not taking into account of the voltage drop in an electro-
lytic environment (e.g. soil, water), which appears as a result of current 
flowing in it (usually of cathodic protection, but not only) on the route 
reference electrode – steel surface (in insulation coating defects), has 
been acknowledged as inadmissible. This ”IR ohmic voltage drop” is 
added to the measured potential value, showing more negative values 
than real ones on the protected object surface, in effect protective action 
effectiveness assessment of monitored cathodic protection is overesti-
mated, as illustrated in Fig. 1.

Out of a number of various methods the principle aim of which was 
separation in technical conditions from the monitored protected struc-
ture potential value of the IR ohmic voltage drop only two have been 
adopted in technology: the switch-off method and potential measure-
ment on the simulating electrode or simultaneous use of both these 
techniques. 

The switch-off measurement technique principle is based on meas-
urement of potential directly after switching-off the polarising current. 
The voltage decay time constant on resistance (IR) is significantly 
shorter than electrochemical polarisation decay, hence an instantaneous 
measurement performed in a short time interval after switching off the 
cathodic protection current source allows more reliable anti-corrosion 
protection monitoring. Both potentials have been called the ”switch-on 
potential” and the ”switch-off potential” (on-potential, off-potential), 
respectively.

Such a technique can be utilised only in the case when there are no 
other sources of currents flowing in the environment and hence this way 
of monitoring cathodic protection effectiveness requires simultaneous 
(synchronised) switching off of all neighbouring cathodic protection 
installations. Unfortunately, it is unreliable in the presence of stray cur-
rents.

Very good monitoring results of cathodic protection effectiveness by 
the switch-off method are achieved on small objects, where the pres-
ence of foreign current sources can be excluded. Elaborated special 
measurement equipment for monitoring of cathodic protection effec-

3. Omowy spadek napięcia IR

Niestety monitorowanie skuteczności ochrony katodowej poprzez 
pomiar potencjału chronionego obiektu w tak prosty sposób, jak opi-
sany wyżej, okazał się zawodny. Pomimo tego, że potrzeba uwzględ-
niania możliwych błędów przy takich pomiarach była sygnalizowana 
wcześniej [6], to dopiero w latach siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku, po analizie wielu niepowodzeń w stosowaniu 
ochrony katodowej rurociągów, zmieniono w tym zakresie wymagania 
techniczne. Nie uwzględnianie spadku napięcia w środowisku elektro-
litycznym (np. ziemi, wodzie), który pojawia się jako skutek przepły-
wu w nim prądu (zwykle ochrony katodowej, ale nie tylko) na drodze 
elektroda odniesienia – powierzchnia stalowa (w defektach powłoki 
izolacyjnej), uznano za niedopuszczalne. Ten „omowy spadek napięcia 
IR” dodaje się do mierzonej wartości potencjału, wykazując wartości 
bardziej ujemne od rzeczywistych na powierzchni chronionego obiek-
tu, a w efekcie zawyża oceną skuteczności ochronnego działania moni-
torowanej ochrony katodowej, co ilustruje rys. 1.

Z szeregu różnych metod, których zasadniczym celem było wydzie-
lenie w warunkach technicznych z monitorowanej wartości potencja-
łu chronionej konstrukcji omowego spadku napięcia IR przyjęły się 
w technice w zasadzie jedynie dwie: metoda wyłączeniowa oraz po-
miar potencjału na elektrodzie symulującej lub wykorzystanie obu tych 
technik jednocześnie. 

Zasada pomiaru techniką wyłączeniową polega na pomiarze poten-
cjału bezpośrednio po wyłączeniu prądu polaryzującego. Stała czasowa 
zaniku napięcia na rezystancji (IR) jest znacząco krótsza od zaniku po-
laryzacji elektrochemicznej, stąd chwilowy pomiar wykonany w nie-
wielkim interwale czasowym po wyłączeniu źródła prądu ochrony 
katodowej umożliwia bardziej wiarygodne monitorowanie skutecz-
ności zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. Oba potencjały nazwano 
odpowiednio „potencjałem załączeniowym” i „potencjałem wyłącze-
niowym”.

Technikę taką można wykorzystać jedynie w przypadku braku ja-
kichkolwiek innych źródeł prądów płynących w środowisku i dlatego 
w praktyce ten sposób monitorowania skuteczności ochrony katodowej 
wymaga jednoczesnego (zsynchronizowanego) wyłączenia wszystkich 
sąsiednich instalacji ochrony katodowej. Niestety jest ona zawodna 
w obecności prądów błądzących.

Bardzo dobre rezultaty monitorowania skuteczności ochrony ka-
todowej metodą wyłączeniową uzyskuje się na obiektach małych, na 
których obecność obcych źródeł prądu można wykluczyć. Przykładem 
jest tu opracowany specjalny sprzęt pomiarowy do monitorowania 
skuteczności ochrony katodowej stalowych zbiorników podziemnych 

Rys. 1. Monitorowanie instalacji ochrony katodowej poprzez pomiar jej potencjału (rozwiązanie 
klasyczne): R – rurociąg, SOK – źródło prądu ochrony katodowej, E – elektroda odniesienia, A – 
anoda, U – woltomierz, SEMR-E – siła elektromotoryczna ogniwa rurociąg – elektroda odniesienia 
(potencjał rurociągu względem elektrody odniesienia), ISOK⋅IR-E – spadek napięcia IR na rezystancji 
pomiędzy rurociągiem a elektrodą odniesienia
Fig. 1. Cathodic protection installation monitoring by measurement of its potential (classic solution): 
R – pipeline, SOK – cathodic protection current source, E – reference electrode, A – anode, U – 
voltmeter, SEMR-E – electromotive force pipeline – reference electrode (pipeline potential versus 
the reference electrode), ISOK⋅IR-E – IR voltage drop on the resistance between the pipeline and the 
reference electrode

Rys. 2. Typowy schemat monitorowania skuteczności ochrony katodowej poprzez pomiar potencja-
łu elektrody symulującej (ES): R – rurociąg, SOK – źródło prądu ochrony katodowej, E – elektroda 
odniesienia, A – anoda, U – woltomierz, ES – elektroda symulująca
Fig. 2. Typical schematic diagram of cathodic protection effectiveness monitoring by measurement 
of simulating electrode (ES) potential: R – pipeline, SOK – cathodic protection current source, E – 
reference electrode, A – anode, U – voltmeter, ES – corrosion coupon
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Fot. 1. Płyta czołowa prototypu miernika skuteczności ochrony katodowej 1237 CPM
Phot. 1. Front panel of 1237 CPM cathodic protection effectiveness meter prototype

tiveness of steel underground tanks at fuel stations is an example [7]. 
The technical solution has been presented in photo 1. 

The equipment not only performs tank potential measurements by 
the switch-off method and determines values of on-potentials and off-
potentials, but simultaneously records the cathodic protection current, 
the geographical location and measurement time (GPS), next all these 
data are recorded in memory and are printed as a report on a built-in 
printer.

4. Corrosion coupon and potential probes

More reliable protected object monitoring can be achieved by using 
the so called corrosion coupons. It is a metal element (electrode), usu-
ally made of the same or very similar material to the protected structure, 
of strictly determined contact area with the electrolytic environment 
and connected with the structure with a separable electric cable. It is 
placed in the direct neighbourhood of the reference electrode and the 
protected object. The electrode simulates a defect in the insulation coat-
ing of the same area, while due to direct electric connection with the 
structure it adopts its properties in contact with the electrolytic environ-
ment. Electrodes are applied of various working surfaces, depending 
on the expected defect surface in the insulation coating. Also in the 
literature there are descriptions of such electrodes of various shapes, 
discs, rollers, etc. The general schematic diagram of cathodic protection 
monitoring with the use of simulating electrodes has been presented in 
Fig. 2. Best effects are achieved by simultaneous (or with a short delay) 
switching off of both electric circuits presented in the figure.

Use of a special reference electrode construction with a coupon elec-
trode mounted on its body is a variant of the described measurement 
technique. They form a construction called the potential or corrosion 
probe. Its compact structure and facile assembly at the construction site 
are an advantage. An interesting structure of such a probe was proposed 
by Baeckmann [1, 3], in which the potential of the coupon electrode 
was measured through a hole in this electrode, completely eliminating 
the IR voltage drop in measurements. 

Corrosion coupon and potential probes at present comprise the most 
excellent technical solution allowing monitoring of cathodic protection 
effectiveness on the basis of the potential criterion. In the case of some 
cathodic protection applications, e.g. inside technological equipment 
or in marine applications, also current criteria are applied, e.g. protec-
tive current density, however they are still being verified by periodical 
comparison to potential criteria.

na stacjach paliwowych [7]. Rozwiązanie techniczne zaprezentowane 
zostało na fot. 1. 

Urządzenie nie tylko realizuje pomiar potencjału zbiornika metodą 
wyłączeniową i wyznacza wartości potencjałów załączeniowych i wy-
łączeniowych, ale jednocześnie rejestruje natężenie prądu ochrony 
katodowej, położenie geograficzne i czas pomiaru (GPS), a następnie 
wszystkie te dane zapisuje w pamięci i drukuje jako raport na zintegro-
wanej drukarce.

4. Elektrody symulujące i sondy korozyjne

Bardziej wiarygodne monitorowanie potencjału chronionego obiek-
tu można uzyskać stosując tzw. elektrody symulujące. Jest to element 
metalowy, zazwyczaj wykonany z takiego samego materiału lub bar-
dzo podobnego do zabezpieczanej konstrukcji, o ściśle określonej po-
wierzchni kontaktu ze środowiskiem elektrolitycznym i połączony z tą 
konstrukcją za pomocą rozłącznego przewodu elektrycznego. Umiesz-
cza się go w bezpośrednim sąsiedztwie elektrody odniesienia i chronio-
nego obiektu. Elektroda symuluje defekt w powłoce izolacyjnej o ta-
kiej samej powierzchni, a poprzez bezpośrednie połączenie elektryczne 
z konstrukcją przejmuje jej właściwości w kontakcie ze środowiskiem 
elektrolitycznym. Stosuje się elektrody o różnej powierzchni roboczej, 
zależnie od oczekiwanej powierzchni defektów w powłoce izolacyjnej. 
Także w literaturze znajdują się opisy takich elektrod w różnych kształ-
tach: dysków, krążków, walców itp. Ogólny schemat monitorowania 
ochrony katodowej z wykorzystaniem elektrod symulujących przedsta-
wiono na rys. 2. Najlepsze efekty uzyskuje się poprzez jednoczesne 
(lub z niewielkim opóźnieniem) wyłączenie obu obwodów elektrycz-
nych zaprezentowanych na rysunku.

Odmianą opisanej techniki pomiarowej jest wykorzystanie specjal-
nej konstrukcji elektrody odniesienia wraz z zamontowaną na jej kor-
pusie elektrodą symulującą, które tworzą konstrukcję nazywaną sondą 
korozyjną. Jej zaletą jest zwarta konstrukcja i prosty montaż na placu 
budowy. Ciekawą konstrukcję takiej sondy zaproponował Baeckmann 
[1, 3], w której potencjał elektrody symulującej mierzony był poprzez 
otwór w tej elektrodzie, co całkowicie wyeliminowało spadek napięcia 
IR w pomiarach. 

Elektrody symulujące i sondy korozyjne stanowią obecnie najdo-
skonalsze rozwiązania techniczne pozwalające na monitorowanie sku-
teczności ochrony katodowej na podstawie kryterium potencjałowego. 
Dla niektórych zastosowań ochrony katodowej, np. wewnątrz urządzeń 
technologicznych czy w zastosowaniach morskich, stosuje się także 
kryteria prądowe, np. gęstości prądu ochronnego, są one jednak ciągle 
weryfikowane poprzez okresowe porównywanie do kryteriów poten-
cjałowych.

5. Korozymetria rezystancyjna

Odmienną nieco filozofię oceny efektu działania ochronnego polary-
zacji katodowej oferuje technika korozymetrii rezystancyjnej. Umoż-
liwia ona weryfikację działania ochrony katodowej poprzez pomiar 
szybkości korozji [4]. Uważa się, i ma to odzwierciedlenie w normie 
europejskiej EN 12954, że efekt ochrony katodowej jest uzyskany, 

5. Electrical resistance (ER) corrosion rate probes

The electric resistance technique offers a somewhat different ap-
proach to assessment of the effect of protective cathodic polarisation 
action. It allows verification of cathodic protection operation by cor-
rosion rate measurement [4]. It is considered, this being reflected in 
European standard EN 12954, that the cathodic protection effect is 



186 Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, e-ISSN 2449-9501, vol. 59, nr 5/2016

jeśli szybkość korozji ograniczona zostanie do wartości 10 μm/rok. 
W praktyce technicznej stosowanie tej techniki pomiarowej sprowadza 
się do umieszczenia w ziemi czujnika korozymetrycznego i połącze-
nia go elektrycznie z chronioną konstrukcją metalową. Czynności te 
wykonuje się w sposób analogiczny jak dla elektrody symulującej, jak 
również sam czujnik może być w tym charakterze wykorzystywany. 
Pomiaru dokonuje się za pomocą specjalnego przyrządu pomiarowe-
go – korozymetru rezystancyjnego, który z bardzo dużą dokładnością 
określa zmiany rezystancji czujnika i przelicza na ubytki korozyjne. 
Porównując uzyskane wyniki w określonym odstępie czasu można od 
razu wyznaczyć postęp korozji w jednostkach μm/rok. 

Korozymetria rezystancyjna znajduje coraz większe zainteresowanie 
i wykorzystywana jest do coraz częściej jako wiarygodne źródło infor-
macji o efektywności działania ochrony katodowej, a w szczególności 
do weryfikowania ciągle powszechnie wykorzystywanych technik po-
tencjałowych.

6. Zdalne monitorowanie skuteczności działania ochrony 
katodowej

Wskutek intensywnego rozwoju technologicznego, w szczególności 
technik informatycznych oraz powszechnego wykorzystywania coraz 
to doskonalszych środków łączności, w sposób oczywisty metody te 
także znajdują coraz większe zastosowanie również w technologii 
ochrony katodowej. Przedsiębiorstwa eksploatujące w dużym za-
kresie instalacje ochrony katodowej, jak np. operatorzy gazociągów, 
zarówno miejskich, jaki i magistralnych, operatorzy baz paliwowych 
i gazowych, sieci ciepłowniczych czy wodociągów, zmuszeni będą ze 
względów ekonomicznych i ograniczeń w dostępie do wyszkolonych 
odpowiednio kadr technicznych, coraz szerzej wdrażać zdalne systemy 
monitorowania poprawności pracy tych instalacji. Dotychczas nie zo-
stały wypracowane techniki adekwatne do potrzeb, tj. pozwalające na 
zdalne monitorowanie skuteczności zabezpieczenia przeciwkorozyj-
nego obiektów, stosowane są więc istniejące rozwiązania techniczne, 
np. używane w procesach sterowania urządzeniami przemysłowymi. 
Kwestie te także nie są jeszcze znormalizowane. Należy oczekiwać, że 
w najbliższym czasie pojawią się nowe rozwiązania techniczne, które 
w większym niż dotychczas zakresie zaspokoją zapotrzebowanie na 
zdalne monitorowanie skuteczności działania systemów ochrony ka-
todowej.

8. Podsumowanie

Skuteczność działania systemów ochrony katodowej obiektów prze-
mysłowych musi być stale monitorowana. Wobec braku zewnętrznych 
objawów nieprawidłowego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego dzia-
łania w tym kierunku są usankcjonowane w odpowiednich przepisach 
i wymaganiach normowych. W pracy przedstawiono zarys głównych 
technik oceny skuteczności ochrony katodowej oraz wskazano na po-
trzebę dalszego ich rozwoju.

W opracowaniu wykorzystano wyniki pracy zrealizowanej w ra-
mach Programu Innowacyjna Gospodarka POIG. 01.04-22-004/11 
„Opracowanie nowych rozwiązań z zakresu aktywnych zabezpieczeń 
przeciwkorozyjnych z wykorzystaniem ochrony katodowej” dofinan-
sowanego przez Unię Europejską. 

achieved, if the corrosion rate has been limited to a value of 10 μm/
year. In technical practice application of this measurement technique 
is based on placing in the ground of a Er corrosion rate probe and its 
electric connection with the protected metal structure. These operations 
are performed in an analogous way as for the corrosion coupon, also 
the probe itself can be used in this way. The measurement is performed 
with a special measurement device – a ER Corrosion Meter, which with 
great accuracy determines probe resistance changes and calculates cor-
rosion losses. By comparing obtained results in a given time interval 
one may immediately determine corrosion rate in μm/year units. 

The electrical resistance (ER) technique is gaining interest and is be-
ing more frequently used as a reliable source of information on cathodic 
protection action effectiveness, particularly for verifying still generally 
applied potential techniques.

8. Summary

The effectiveness of cathodic protection system operation of indus-
trial objects has to be continuously monitored. Due to lack of external 
symptoms of incorrect anti-corrosion protection, actions in this direc-
tion are approved in respective regulations and standard requirements. 
In the paper an outline of main techniques has been presented of ca-
thodic protection effectiveness assessment and the need for further de-
velopment has been indicated.

In the paper, results of the work performed in the framework of 
the Innovative Economy Programme (Program Innowacyjna Gos-
podarka POIG) 01.04-22-004/11 “Elaboration of novel solutions in 
the scope of active anti-corrosion protection means with the use of 
cathodic protection”, co-financed by the European Union,  have been 
used.  
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6. Remote monitoring of cathodic protection  
effectiveness

As a result of technological development, particularly computer 
techniques and general use of more advanced communication means, 
these methods obviously find increasing application also in cathodic 
protection technology. Companies operating cathodic protection instal-
lations in a large scope, e.g. gas operators of pipelines, municipal as 
well as main, fuel and gas base, heat distribution and water network 
operators, will be forced, due to economic reasons and limitations in ac-
cess to trained technical personnel, to more widely implement remotes 
systems for monitoring of operating correctness of these installations. 
Up till now techniques have not been elaborated adequate to needs, i.e. 
allowing remote monitoring of anti-corrosion protection effectiveness 
of objects, hence technical solutions are applied, e.g. used in industrial 
equipment control processes. These issues have not been standardised 
yet. One should expect that in the nearest future new technical solutions 
will appear, which in a greater scope than till now will meet the needs 
for remote monitoring of cathodic protection system action effective-
ness.


