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Streszczenie 

 

Na kanwie historycznego rozwoju zaprezentowano zasadnicze trudności w stosowaniu 
ochrony katodowej. Ciągle ta technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych wymaga obsługi 
przez wyspecjalizowany i doświadczony personel ochrony katodowej. Omówiono przyczyny 
takiej sytuacji i wskazano na stale zachodzące zmiany w stosowaniu kryteriów ochrony 
katodowej i pojawiające się nowe rzeczywiste zagrożenia korozyjne. Zwrócono uwagę na 
zagadnienia ekranowania, zewnętrzne oddziaływania elektryczne, właściwości elektryczne 
powłok izolacyjnych. Przedstawiono istotę problemów w stosowaniu technik pomiarowych 
i wskazano na potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w tej dziedzinie. Wskazano na 
korozymetrię rezystancyjną jako wiarygodne źródło informacji o skuteczności działania 
ochrony katodowej. 
 
 

Abstract 

 

Fundamental difficulties in application of cathodic protection have been presented in the 
background of historic development. This technology continuously requires operation by 
specialised and experienced cathodic protection personnel. The causes of such a situation 
have been discussed and continuously occurring changes in application of cathodic protection 
criteria have been indicated , as well as appearing new real corrosion hazards. The following 
have been pointed out: screening problems, external electric interactions, insulation coating 
electric properties. The essence of the problems in application of measurement techniques has 
been presented and the need for searching for new solutions in this field has been indicated. 
Resistance corrosimetry has been indicated as a reliable source of information on the 
effectiveness of cathodic protection. 
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Wprowadzenie 

 

W każdym słowniku można znaleźć słowo „problem”. Oznacza ono trudną sytuację, z której 
należy znaleźć wyjście, lub poważną sprawę, która wymaga przemyślenia i rozstrzygnięcia. 
W takim też duchu w opracowaniu tym zaprezentowane zostaną problemy współczesnej 
technologii ochrony katodowej ze wskazaniem tych, które do dnia dzisiejszego sprawiają 
istotne trudności, i do rozwiązywania których powinni być angażowani specjaliści 
posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe.  
Technologia ochrony katodowej, której zasady zostały opisane blisko 190 lat temu, i która od 
ponad 50 lat masowo stosowana jest w technice, nieustannie napotyka się na szereg 
problemów natury teoretycznej i praktycznej. Najważniejszym z nich – zdaniem autora – jest 
niejednoznaczne stosowanie kryterium ochrony katodowej, tj. takiej łatwo mierzalnej 
wielkości, która pozwalałaby na uznanie, że chroniony obiekt w określonych warunkach 
posiada wymagane zabezpieczenie przeciwkorozyjne. Większość innych problemów stanowi 
jakby pochodną tej ciągle nierozstrzygniętej w dostatecznym stopniu wątpliwości. 
Powszechnie uważa się, że metoda ochrony katodowej najpierw zastosowana została w 
praktyce, a dopiero później opracowano jej podwaliny teoretyczne. Wydaje się jednak, że od 
samego początku stosowania polaryzacji katodowej w celu ograniczenia szybkości korozji 
działania te miały solidne podstawy teoretyczne. Pierwsze prace opublikował w roku 1824 [1] 
Sir Humphry Davy, który zastosował w praktyce tego rodzaju zabezpieczenie 
przeciwkorozyjne do miedzianego poszycia okrętów wojennych, zaś jego asystent Michael 
Faraday kilka lat później określił podstawy współczesnej elektrochemii. Zapewne w tamtych 
czasach stworzona przez nich teoria w zupełności tłumaczyła zasadę ochrony katodowej. 
Rozwój techniki znacznie poszerzył zakres możliwych zastosowań technologii ochrony 
katodowej do wszelkiego rodzaju konstrukcji metalowych kontaktujących się z naturalnymi 
środowiskami elektrolitycznymi (wodą, ziemią, betonem) oraz różnego rodzaju mediami 
przemysłowymi. Dla ochrony przeciwkorozyjnej konstrukcji podziemnych, głównie 
rurociągów i kabli, duże znaczenie miała elektryfikacja transportu kolejowego i miejskiego 
(tramwaje), która przyczyniła się do wzrostu zainteresowania ochroną katodową na przełomie 
XIX i XX w. Dały o sobie znać prądy błądzące upływające z trakcji elektrycznych prądu 
stałego i konieczne było podjęcie środków zaradczych. Rozwój motoryzacji i wzrost 
zapotrzebowania na paliwa płynne, jeszcze przed II wojną światową, skutkował rozbudową 
sieci naftociągów i gazociągów, a opracowane w tamtym czasie techniki spawania 
rurociągów ten rozwój przyspieszyły. 
Znaczący wzrost znaczenia technologii ochrony katodowej w krajach uprzemysłowionych 
nastąpił w II połowie XX wieku. Technologia została znormalizowana i w wielu krajach 
przyjęta do obowiązkowego stosowania w odniesieniu do wszystkich nowych obiektów 
podziemnych i podwodnych. Także w Polsce, w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, 
opracowane zostały pierwsze normy (PN) dotyczące warunków technicznych stosowania 
systemów ochrony katodowej do konstrukcji podziemnych, a niewiele później także dla 
obiektów eksploatowanych w wodzie morskiej. Stan taki był we wszystkich krajach 
europejskich. 
Nowe tysiąclecie przyniosło uporządkowanie wymagań dot. warunków i zasad stosowania 
ochrony katodowej – powstały pierwsze normy europejskie (EN) z tej dziedziny, a obecnie 
trwają prace nad uzgodnieniami norm międzynarodowych (ISO). 
Niestety nakreślony wyżej rozwój gospodarczy, oprócz starych i ciągle nierozwiązanych 
dotąd problemów, stwarza nowe, coraz trudniejsze wyzwania. W technologii ochrony 
katodowej są to stale te same problemy dot. kryteriów, ale także i nowe, wynikające 
z nasilającego się szkodliwego oddziaływania prądów przemiennych, ekranowania prądu 
ochrony katodowej zarówno przez przeszkody jak i powłoki izolacyjne. 
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Kryteria ochrony katodowej 

 

Powszechnie stosuje się tzw. kryteria potencjałowe, których podstawą jest pomiar różnicy 
potencjałów, jaki występuje pomiędzy zabezpieczaną (polaryzowaną katodowo) powierzchnią 
metalową a elektrodą odniesienia umieszczoną we wspólnym środowisku elektrolitycznym. 
Wykorzystuje się wartość lub różnicę potencjałów przed i po zastosowaniu ochrony. 
Potencjałowe kryterium ochrony katodowej sformułowane zostało na podstawie doświadczeń 
przemysłowych zebranych przez Kuhn’a dopiero w roku 1933 [2], gdy metodę tę 
upowszechniono do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego naftociągów w USA [3].  
Efekt obniżenia szybkości korozji stali w środowisku elektrolitycznym ściśle wiąże się 
z ładunkiem elektrycznym, który wpływa w określonym czasie do ustalonej powierzchni 
chronionego metalu. Od tej gęstości prądu ochronnego uzależniona jest zmiana potencjału 
powierzchni metalu. Zjawisko to nazywane jest polaryzacją katodową. Ponieważ gęstość 
prądu jest w praktyce niezwykle trudna do zmierzenia, ze względów praktycznych najłatwiej 
posługiwać się potencjałem, jako łatwo mierzalną wielkością charakteryzującą polaryzację 
katodową. Posługując się pomiarem potencjału można prognozować stopień obniżenia 
szybkości korozji metalu. Wynika to z termodynamiki procesów korozyjnych. 
Kryterium potencjałowe zostało zweryfikowane niezależnie przez Hoar’a w 1937 [4] oraz 
Mears’a i Brown’a w roku 1938 [5]. Wskazywało ono wartość potencjału -0,85 V wgl. 
elektrody Cu/nas. CuSO4 jako wystarczającą do zahamowania procesów korozyjnych w 
warunkach aerobowych oraz -0,95  V w warunkach anaerobowych. I chociaż do dnia 
dzisiejszego kryterium to ciągle budzi szereg kontrowersji, bo przecież szybkość procesów 
korozyjnych zależy nie tylko od potencjału, ale także czynników materiałowych 
i środowiskowych, to taki właśnie zapis znalazł się w pierwszym dokumencie normatywnym 
utworzonym w Wielkiej Brytanii w roku 1957 przez „Połączony komitet do koordynacji 
ochrony katodowej konstrukcji podziemnych” [6] i taki znajduje się we współczesnych 
normach europejskiej PN-EN 12954 [7] oraz PN-EN 13636 [8].  
Normy europejskie uzależniają potencjałowe kryterium ochrony katodowej od rodzaju metalu 
oraz obecności tlenu, co było do tej pory oczywiste, ale wprowadzają ponadto ich 
uzależnienie od rezystywności gruntu – jest ono łagodniejsze w gruntach wysokooporowych. 
Normy europejskie nie uwzględniają w charakterze kryterium przesunięcia potencjału, tak 
często wykorzystywanego w technologii ochrony katodowej w Stanach Zjednoczonych. Fakt 
ten stał się ostatnio przyczyną wszczęcia szeroko zakrojonej dyskusji przy uzgadnianiu normy 
międzynarodowej ISO (ANSI/NACE SP0607-2007/ISO 15589-2 (MOD), Petroleum and 
natural gas industries - Cathodic protection of pipeline transportation systems - Part 2: 
Offshore pipelines), a także trwającej już ponad cztery lata dyskusji przy nowelizacji 
podstawowej amerykańskiej normy w obszarze ochrony katodowej (SP 0169:2007) 
sygnowanej przez NACE International, największe stowarzyszenie korozyjne na świecie. 
Okazało się, że potencjałowe kryteria ochrony katodowej nie mogą być prawidłowo 
sformułowane bez określenia sposobu pomiaru potencjału zabezpieczanej katodowo 
powierzchni konstrukcji metalowej. To nadal jeden z pierwszych i podstawowych 
nierozwiązanych problemów ochrony katodowej.  
Warto już w tym miejscu zasygnalizować, że w dokumentach normatywnych opracowywa-
nych po roku 2000, niejako równolegle, pojawiło się kryterium kinetyczne, wg którego 
przyjmuje się, że konstrukcja jest w dostateczny z technicznego punktu widzenia zabezpie-
czona przed korozją, jeśli szybkość korozji tego obiektu nie jest większa od wielkości 
bezpiecznej: 10 µm/rok (Europa), 5 µm/rok (Australia) czy 25 µm/rok (USA – propozycja).  
Potrzebę kinetycznego podejścia do kryteriów ochrony katodowej, po analizie szeregu 
doniesień literaturowych i licznych własnych doświadczeń, sformułowano po raz pierwszy 
w Polsce w roku 1993 [9].  
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Omowy spadek napięcia IR 

 

Stosowanie powszechnie przyjętego kryterium potencjałowego (termodynamicznego) sprawia 
szereg niedogodności w warunkach rzeczywistych, ponieważ pomiar potencjału podczas 
polaryzacji katodowej zabezpieczanej konstrukcji, np. w ziemi, obarczony jest zawsze 
błędem, wynikającym z faktu umieszczenia elektrody pomiarowej w polu elektrycznym 
wytworzonym przez prąd ochrony katodowej. Do mierzonej wartości dodaje się nieokreślony 
co do wielkości spadek napięcia i odczyt potencjału jest zawsze zafałszowany. To kolejny 
poważny nierozwiązany problem oceny skuteczności działania ochrony katodowej. Fakt ten 
w zasadniczy sposób podważa zasadność stosowania kryteriów potencjałowych ochrony 
katodowej. Do dnia dzisiejszego nie istnieje jedyna słuszna metoda eliminowania tego błędu. 
Pomimo tego, że problem ten był znany od dawna, bo opisany przez Pearson’a już w roku 
1944 [10], zauważony został po wystąpieniu szeregu niepowodzeń w stosowaniu ochrony 
katodowej dopiero w latach sześćdziesiątych (ZSRR) i szerzej „rozpracowany” na całym 
świecie w latach siedemdziesiątych. Jak to się stało, że do tego czasu przez dziesięciolecia 
z powodzeniem na całym świecie stosowana była technologia ochrony katodowej w stosunku 
do bardzo wielu odpowiedzialnych podziemnych konstrukcji stalowych, przede wszystkim 
rurociągów magistralnych, pomimo tego, że stosowana technika oceny kryterium ochrony 
posiadała wrodzona wadę – trudny do oceny kardynalny błąd pomiarowy? Odpowiedź nie jest 
prosta. W ocenie autora przyczyny były dwie. 
W krajach wysokorozwiniętych tajniki ochrony katodowej zgłębiane były przez grupę 
wyszkolonych i doświadczonych specjalistów, dla których oszacowanie optymalnych 
warunków ochrony katodowej zapewne nie było łatwe, ale świadomie zwracali oni uwagę na 
ułomności stosowanej metody pomiarowej. Przykładem wskazującym na potrzebę wzajemnej 
wymiany informacji o problemach ochrony katodowej w tamtym okresie niech będzie to, że 
to w roku 1943 jedenastu inżynierów zajmujących się ochroną katodową stworzyło w USA 
narodowy związek zajmujący się ochroną przeciwkorozyjną rurociągów – dzisiejsze NACE 
International. Pomimo obecnie opracowanych wielu bardziej wiarygodnych technik pomiaru 
potencjału w środowisku tym do dnia dzisiejszego znajduje się wielu zwolenników 
stosowania najprostszych metod pomiarowych z odpowiednim wykorzystaniem jedynie 
wiedzy inżynierskiej, intuicji i doświadczenia. 
Drugą korzystną okolicznością, która zadecydowała o sukcesach ochrony katodowej 
w omawianych warunkach była zawarta w ówczesnych normach graniczna wartość 
potencjału polaryzacji katodowej -2,5 V (np. w Polsce PN-E/25024:1966). Wartość ta (dzisiaj 
nazwana byłaby „potencjałem załączeniowym” Eon) określona była dla kabli telefonicznych 
i była powszechnie stosowana do wszystkich obiektów podziemnych „na zapas”. Skutkiem 
takich działań była nadmierna polaryzacja zabezpieczanych rurociągów oraz zniszczenie 
powłok izolacyjnych, głównie stosowanych wtedy pokryć bitumicznych. Poza zwiększeniem 
obciążenia prądowego instalacji ochrony katodowej skutków ubocznych - w postaci uszko-
dzeń korozyjnych rurociągów stalowych - w zasadzie nie odnotowano. 
Problem pomiaru potencjału polaryzowanych katodowo rurociągów stalowych był 
przedmiotem licznych badań zarówno teoretycznych jak i przemysłowych. Począwszy od lat 
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia powstało szereg metod eliminowania „omowego spadku 
napięcia IR” i pomiaru rzeczywistej wartości potencjału konstrukcji podczas polaryzacji 
katodowej. Istotę trudności z pomiarem właściwej wartości potencjału na granicy faz metal – 
środowisko elektrolityczne przedstawiono na Rys. 1. Ilustruje on ogólną zależność zmierzonej 
wartości potencjału chronionej powierzchni metalowej w zależności od położenia (odległości 
od chronionej powierzchni) elektrody pomiarowej (odniesienia) w środowisku elektrolitycz-
nym. W wyniku polaryzacji potencjał początkowy (stacjonarny) metalu ulega obniżeniu do 
wartości wymaganej z punktu widzenia kryterium ochrony katodowej (1).  
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Rys. 1. Ilustracja zmian potencjału powierzchni metalowej w dnach defektów powłoki 

izolacyjnej poddanej polaryzacji katodowej w zależności od położenia elektrody 

pomiarowej: 

 

Estacj. – potencjał na powierzchni metalu przed polaryzacją (potencjał stacjonarny) 
Epol. –   potencjał powierzchni na granicy faz metal/środowisko podczas polaryzacji 

katodowej, oczekiwana wartość spełniająca przyjęte potencjałowe 
kryterium ochrony katodowej 

Epow. –  potencjał, któremu odpowiada umieszczenie elektrody pomiarowej na 
powierzchni powłoki izolacyjnej (na powierzchni konstrukcji) 

Eodl. –    potencjał, któremu odpowiada położenie elektrody w środowisku  
(np. na powierzchni ziemi) w takiej odległości, gdzie dalsze jej oddalanie 
od powierzchni polaryzowanej nie wykazuje istotnych zmian potencjału 
(elektroda oddalona) 

∆Ep –     wielkość polaryzacji, zmiana potencjału wskutek przepływu prądu ochrony 
katodowej 

Ewył. –   potencjał, który powinien być zmierzony za pomocą elektrody odniesienia 
umieszczonej w dowolnym miejscu w środowisku elektrolitycznym po 
wyłączeniu prądu ochrony katodowej i zaniku omowego spadku napięcia 
IR – potencjał wyłączeniowy Eoff 

Ezał. –    potencjał, który jest mierzony podczas przepływu prądu ochrony 
katodowej w miejscu, w którym oddalanie elektrody pomiarowej od 
powierzchni polaryzowanej nie wykazuje istotnych zmian potencjału 
(potencjał elektrody oddalonej) – potencjał załączeniowy Eon 

IR –        omowy spadek napięcia w środowisku elektrolitycznym wytworzony przez 
przepływający prąd ochrony katodowej 

1-2 –       zakres mierzonych wartości potencjałów uzależniony od położenia punktu 
pomiarowego (elektrody odniesienia) w środowisku elektrolitycznym  
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Pomiar potencjału załączeniowego 

 

Jak z przedstawionego rysunku wynika jedyną wartość potencjału, którą w sposób stabilny 
i w miarę dokładny można zmierzyć jest wyłącznie wartość potencjału w punkcie oddalonym 
od powierzchni chronionej konstrukcji (Eodl. = Ewył.). Dla rurociągów z bardzo dobrą 
powłoką izolacyjną i bez defektów pomiar można wykonać tuż nad jego osią, dla obiektów 
z powłoką złej jakości niezbędne jest oddalenie miejsca pomiaru o kilkadziesiąt metrów.  
Niestety wartość ta (2) w oczywisty sposób nie odpowiada oczekiwanemu kryterium ochrony 
katodowej. Pozwala jednak na oszacowanie skuteczności ochrony katodowej w sposób, który 
stosowany jest coraz częściej dla nowych rurociągów z powłoką izolacyjną dobrej jakości. 
Polega on na założeniu, że prąd ochrony katodowej, który wywołuje polaryzację stali 
w defekcie powłoki izolacyjnej o określonej grubości (d) i określonej przyjętej powierzchni 
musi przez ten defekt przepłynąć w efekcie wystąpienia różnicy potencjałów w ziemi 
pomiędzy punktem na powierzchni metalu i punktem oddalonym w ziemi (Epol. – Eodl.). 
Korzystając z Rys. 1.  można wykazać, że zmianę potencjału w części krzywej (A) musi być 
wywołana przez zmianę w części (B+C). W rezultacie można wyliczyć na podstawie pomiaru 
potencjału Eon oraz rezystywności gruntu (ρ), że ochronę katodową rurociągu lub odcinka 
rurociągu można uznać za skuteczną, jeśli dla całego rurociągu lub tego odcinka spełniony 
jest warunek [35]: 
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gdzie: 
Epol, jpol – potencjał i gęstość prądu odpowiadające kryterium ochrony katodowej  
 

O ile wartość Epol można założyć jako równą kryterium potencjałowemu dla określonych 
warunków eksploatacyjnych rurociągu o znanej grubości powłoki izolacyjnej (d), 
a rezystywność gruntu (ρ) zmierzyć, to założenie określonej gęstości prądu ochrony 
katodowej jpol przy spełnieniu kryterium ochrony katodowej Epol jest dla warunków 
rzeczywistych niemożliwe. Obie te wartości są ze sobą ściśle związane i odpowiadają 
punktowi na krzywej polaryzacji metalu w określonych warunkach środowiskowych 
i fizykochemicznych (zależności potencjału na granicy faz metal/środowisko od prądu 
polaryzacji). Nie ma dobrej metodyki badania tej krzywej w warunkach rzeczywistych na 
obiektach technicznych. To poważna niedogodność i ciągle nierozwiązany problem 
w technologii ochrony katodowej. Zatem wartość jpol przyjęta może być w tym wzorze 
wyłącznie arbitralnie, zazwyczaj nadmiarowo, np. 100 mA/m2. W rzeczywistości wartości te 
mogą być nawet dziesięciokrotnie mniejsze. Zróżnicowania występują w zależności od 
rodzaju gruntu (struktura, tekstura, natlenienie, rezystywność, wilgotność itp.). 
Drugą ukrytą niedogodnością stosowania powyższej zależności w charakterze kryterium 
ochrony katodowej jest także arbitralnie założona wielkość (powierzchnia) defektu 
w powłoce izolacyjnej. Ze względu na ujęcie matematyczne we wzorach przyjmuje się, że 
defekt taki posiada przekrój kołowy, co rzadko kiedy odpowiada rzeczywistości (zazwyczaj 
są to wzdłużne lub poprzeczne zadrapania). Kwestia ta nie tylko dotyczy odwzorowania 
geometrycznego, ale także w znaczący sposób rzutuje na obliczenie rezystancji przejścia do 
ziemi defektu w powłoce izolacyjnej.  
Pomimo przedstawionych wyżej wątpliwości w posługiwaniu się potencjałem załączeniowym 
(Eon) do oceny skuteczności ochrony katodowej, przedstawiony sposób omija niejako 
problem omowego spadku napięcia IR i potrzeby dokładnego szacowania wartości Epol, co 
umożliwia wykorzystywanie stosunkowo prostych i w miarę dokładnych pomiarów do badań 
odbiorowych powłok izolacyjnych na nowobudowanych rurociągach.  
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Metody wyłączeniowe pomiaru potencjału 

 
Ze względu na wielkość fizyczną elektrody odniesienia oraz dostęp do miejsca pomiaru 
w rejonie chronionej konstrukcji metalowej możliwe jest uzyskanie wyniku pomiaru 
odpowiadające potencjałowi na powierzchni konstrukcji (Epow.). W praktyce pomiary 
wykonuje się w odległości kilkudziesięciu centymetrów (dla elektrod instalowanych na stałe 
w pobliżu konstrukcji) lub znacznie większej, np. na powierzchni ziemi w przypadku 
rurociągów. Ze względu na charakter rozpływu prądu z defektu do ziemi, w niewielkiej 
odległości od powierzchni następuje zasadnicza zmiana potencjału, co w konsekwencji 
w praktyce całkowicie uniemożliwia wyznaczenie wartości Epol. podczas przepływu prądu 
ochrony katodowej. Jednym słowem Ewył. nigdy nie może osiągnąć wartości Epol. 
Jak z powyższego wynika zastosowanie najprostszej metody eliminowania błędu omowego 
spadku napięcia IR nie może prowadzić do oczekiwanego rezultatu, chociaż powszechnie 
stosuje się metody tzw. wyłączeniowe, polegające na pomiarze potencjału tuż po wyłączeniu 
prądu ochrony katodowej. Została do tego celu skonstruowana specjalna aparatura 
umożliwiająca synchroniczne wyłączenie wszystkich oddziaływujących w miejscu pomiaru 
potencjału źródeł prądu ochrony katodowej, a metodę znormalizowano. W miarę postępu 
techniki urządzenia te zostały wyposażone w najnowsze rozwiązania, m.in. wykorzystujące 
do synchronizacji technikę satelitarną. Opracowanych zostało kilka sposobów interpretacji 
wyników dopasowanych do sprzętu pomiarowego produkowanego przez różnych 
producentów. 
Niestety, możliwość zastosowania metod wyłączeniowych okazała się ograniczona jedynie do 
prostych przypadków i całkowicie nie zdała egzaminu w obecności obcych oddziaływań, np. 
prądów błądzących, oraz w okolicznościach nieco bardziej skomplikowanej konfiguracji 
konstrukcji chronionych, np. podziemnej infrastruktury miejskiej lub przemysłowej. Nie jest 
także jednoznacznie zdefiniowany czas pomiaru potencjału po wyłączeniu prądu polaryzują-
cego ochrony katodowej. Pomimo przebadanych różnych technik pomiarowych jednolite 
warunki przeprowadzania takich pomiarów nie zostały dotąd ustalone. To poważny i także 
nierozwiązany problem ochrony katodowej. Wyniki badań metodą wyłączeniową na tym 
samym obiekcie wykonane przy pomocy różnego sprzętu pomiarowego i z zastosowaniem 
różnych technik interpretacji wyników rzadko kiedy są w wystarczającym stopniu zbieżne. 
Poważnym problemem okazało się stosowanie techniki wyłączeniowej dla obiektów długich, 
przede wszystkim rurociągów. Wskutek zróżnicowanej polaryzacji katodowej poszczegól-
nych fragmentów rurociągu (defektów w izolacji) w momencie wyłączenia prądu ochrony 
katodowej następuje przepływ prądu wyrównującego występujące różnice potencjałów, co 
powoduje, że mimo wyłączenia prądu ochrony katodowej elektroda pomiarowa znajduje się 
nadal w polu elektrycznym i pomiar potencjału obarczony jest błędem omowego spadku 
potencjału IR od prądów wyrównawczych. Rozwiązanie tego problemu okupione zostało 
znacznie wyższymi kosztami badań, ponieważ oprócz potencjału rurociągu konieczne okazało 
się badanie gradientów napięć na powierzchni ziemi przed i po wyłączeniu (lub przełączeniu) 
prądu ochrony katodowej. Wartość potencjału wolnego od omowego spadku IR w tym 
przypadku oblicza się z danych pomiarowych. Technika ta w dużej mierze wyeliminowała 
wady prostej metody wyłączeniowej, ale niestety w praktyce ujawniło się szereg 
niedogodności, przede wszystkim wynikających z precyzji pomiarów niewielkich gradientów 
napięć na powierzchni ziemi. Przy małych wartościach mierzonych sygnałów duże znaczenie 
mają różnice wskazań elektrod odniesienia, które wynikają z pasożytniczych składowych 
potencjału (np. potencjałów dyfuzyjnych na powierzchni kontaktu elektroda/grunt). Efektem 
tego są nieprawidłowe obliczenia, a w konsekwencji błędna interpretacja wyników. 
Niestety, żadna z metod pomiaru potencjału Epol metodami wyłączeniowymi na całym 
obiekcie do dnia dzisiejszego nie została uznana jako bezbłędna. 
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Elektrody symulujące 

 

Kolejną próbą rozwiązania trudności z pomiarem rzeczywistej wartości potencjału Epol stała 
się tzw. „elektroda symulująca”, której stosowanie upowszechniło się począwszy od lat 
osiemdziesiątych w różnych krajach (Rosja, Europa, USA, Japonia i inne [11-15]). Idea tego 
rozwiązania polega na tym, że w najbliższym sąsiedztwie metalowej konstrukcji podziemnej 
poddawanej ochronie katodowej umieszcza się elektrodę stalową o określonej powierzchni 
i łączy się ją za pomocą przewodu z tą konstrukcją. Utworzone w ten sposób zwarte ogniwo, 
dążąc do wyrównania potencjałów powoduje, że elektroda stalowa przyjmuje potencjał 
chronionego obiektu, a ściślej mówiąc - metalowych powierzchni kontaktujących się 
z otaczającym elektrolitem. Elektroda ta symuluje defekt w izolacji na powierzchni 
chronionego obiektu.  
Aby uniknąć omowego spadku napięcia IR w przestrzeni pomiędzy elektrodą symulującą 
a elektrodą odniesienia, na czas pomiaru elektrodę symulującą odłącza się od chronionej 
konstrukcji, zazwyczaj w sposób zsynchronizowany z wyłączeniem prądu ochrony 
katodowej. Jeśli na elektrodzie symulującej spełnione jest kryterium ochrony katodowej, to 
należy oczekiwać, że na wszystkich w pobliżu znajdujących się defektach w powłoce 
izolacyjnej na powierzchni zabezpieczanego obiektu o powierzchni równej lub mniejszej od 
powierzchni elektrody symulującej kryterium to także zostanie spełnione.  
Nie prędko personel obsługujący instalacje ochrony katodowej przyzwyczaił się i opanował 
nowe zasady zabudowy w terenie elektrod symulujących oraz odmienną technikę pomiarów. 
Obecnie, już po około 20 latach stosowania, metodologia ta przyjęła się i pomimo tego, że 
wykonanie pomiarów jest dość złożone, nie ma szczególnych wątpliwości w interpretacji 
wyników uzyskiwanych na elektrodzie symulującej i odnoszeniu ich do zabezpieczanej 
konstrukcji, np. rurociągu, zbiornika podziemnego itp. obiektu. Takie podejście uznane jest 
w normach europejskich [7,8] oraz amerykańskich [16,17]. To nie znaczy, że nie posiada ono 
wszystkich wad kryterium potencjałowego ochrony katodowej, a ponadto rodzi nowe 
niebezpieczeństwa popełnienia błędów. 
Elektrody symulujące i sondy korozyjne (elektroda odniesienia z umieszczoną na korpusie 
elektrodą symulującą) powinny być instalowane w starannie wybranych miejscach, korzystnie 
w rejonie istniejących defektów w powłoce izolacyjnej – tylko wtedy potencjał elektrody 
symulującej odzwierciedla warunki polaryzacji defektów. Jeśli nie występuje efekt wyrówny-
wania potencjałów z defektem (ma to miejsce dla dobrej jakości powłok izolacyjnych, ale 
niestety także, gdy rzeczywiście istniejący defekt jest oddalony), to elektroda symulująca 
oddaje warunki polaryzacji katodowej wyłącznie na swojej powierzchni. Identyfikacja obu 
tych przypadków nie jest prosta bez znajomości rozkładu i wielkości defektów w powłoce 
izolacyjnej rurociągu. Duża intensyfikacja badań nad elektrodami symulującymi oraz 
upowszechnienie tej metody przy ocenie skuteczności zabezpieczenia przeciwkorozyjnego 
rurociągów znacznie obecnie zmniejsza obszar nierozwiązanych problemów ochrony 
katodowej. 
 

Korozymetria rezystancyjna 

 

Rozwój zastosowania w warunkach przemysłowych elektrod symulujących stał się podstawą 
obserwowanej obecnie ekspansji korozymetrii rezystancyjnej wykorzystywanej do oceny 
skuteczności działania ochrony katodowej. Wykonany w postaci elektrody symulującej 
stalowy czujnik korozymetryczny nie tylko stwarza możliwości wykonania na nim 
wszelkiego rodzaj pomiarów potencjałowych i prądowych, ale także pozwala na bezpośrednie 
określenie w sposób bardzo precyzyjny jego ubytków korozyjnych z dokładnością lepszą niż 
1 µm/rok. Cechą najważniejszą jest to, że do pomiaru szybkości korozji nie stosuje się tu 
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metody elektrochemicznej, zależnej od lokalnych warunków polaryzacji, ale metodę 
elektryczną – porównawczego pomiaru rezystancji. Zastosowanie wprost tej techniki, jako 
kryterium ochrony katodowej, kładzie kres toczonej przez lata wokół tej kwestii dyskusji, 
ponieważ korozymetryczny wynik pomiaru określony metodą instrumentalną nie zależy od 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia ekipy pomiarowej - tak niezbędnych cech przy 
dotychczasowym posługiwaniu się kryterium potencjałowym. 
Praktyczne zastosowanie korozymetrii w technologii ochrony katodowej sprowadza się do 
zainstalowania w wytypowanych rejonach czujników korozymetrycznych w sposób 
analogiczny jak wykonuje się to z elektrodami symulującymi. Zakres wykorzystania tej 
techniki jest szerszy, ponieważ w wielu sytuacjach przy eksploatacji zabezpieczeń 
przeciwkorozyjnych rurociągów celowe jest wykonanie bezpośrednich pomiarów szybkości 
korozji np. wewnątrz rur ochronnych, w strefie oddziaływania prądów błądzących czy 
indukowanych prądów przemiennych. Ponieważ procesy korozyjne nie przebiegają w gruncie 
szczególnie szybko, odczyty z czujników wykonuje się w większych odstępach czasu, 
gromadząc dokumentację o wielkości ubytków korozyjnych, które w przypadku sprawnie 
działających instalacji ochrony katodowej powinny być niewielkie. Z tego powodu raz 
zainstalowane czujniki w takich warunkach pracy mogą służyć przez wiele lat. 
Początki wprowadzania korozymetrii rezystancyjnej sięgają lat 50-tych ubiegłego wieku 
[18,19]. Technika ta została z powodzeniem wdrożona w wielu dziedzinach przemysłu 
umożliwiając bieżącą kontrolę zagrożenia korozyjnego lub skuteczności ochrony rożnych 
konstrukcji metalowych w szerokiej gamie środowisk korozyjnych, m.in. do monitorowania 
korozji w instalacjach rafineryjnych [20], przemyśle chemicznym [21], jak również 
w warunkach atmosferycznych [22]. Obecnie jest ona dobrze udokumentowana i cieszy się 
wysoką wiarygodnością [16, 23, 24]. W Polsce pierwsze czujniki korozymetryczne (sondy 
rezystometryczne) oraz współpracujące z nimi korozymetry zostały opracowane w latach 
siedemdziesiątych [25, 26]. Pierwsze zastosowania praktyczne korozymetrii rezystancyjnej 
w technologii ochrony katodowej konstrukcji podziemnych odnotować należy w latach 
dziewięćdziesiątych [27, 28]. Od tego czasu obserwuje się stały rozwój tej techniki 
pomiarowej [29-33] i wzrost zainteresowania przemysłowego [34, 35]. Jedną z zasadniczych 
przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, że technika ta pozwala na podjęcie prób rozwiązania 
kwestii technicznych, które stale kwalifikowane były do nierozwiązanych problemów ochrony 
katodowej. Na koniec kilka takich właśnie przykładów. 
 
Ekranowanie prądu ochrony katodowej 

 
Przepływ stałego prądu elektrycznego od strony środowiska do stalowych powierzchni 
konstrukcji przeciwdziała procesom utleniania metalu – taka jest idea ochrony katodowej. 
W warunkach rzeczywistych proces ten może być z różnych powodów zakłócony, głównie 
przez znajdujące się w środowisku obiekty nieprzewodzące (np. z tworzywa sztucznego) lub 
przewodzące prąd elektryczny (np. rury stalowe czy betonowe). Szczególnym przypadkiem, 
bardzo często spotykanym w praktyce, jest ekranująca prąd ochrony katodowej stalowa rura 
ochronna (osłonowa). Oba przypadki, kiedy rury są połączone elektrycznie lub kiedy 
przestrzeń między nimi wypełniona jest elektrolitem, stwarzają istotną trudność w ocenie 
skuteczności zabezpieczenia przeciwkorozyjnego stalowej rury przewodowej w miejscach 
defektów w powłoce izolacyjnej.  
Problem ten można jednoznacznie rozwiązać posługując się wprowadzonym w przestrzeń 
międzyrurowa czujnikiem korozymetrycznym, który elektrycznie połączony jest (zwarty) 
z rurą przewodową. Śledząc ubytki korozyjne czujnika można w sposób jednoznaczny 
wyrokować o stopniu ochrony przeciwkorozyjnej w tym miejscu. 
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Zewnętrzne oddziaływania elektryczne 

 

Wszelkie pomiary elektryczne na konstrukcjach podziemnych stają się uciążliwe, jeśli 
odbywają się w strefach oddziaływań zewnętrznych prądów elektrycznych, zarówno prądu 
stałego, np. upływającego z trakcji elektrycznych, jak również prądu przemiennego 
indukującego się w rurociągach w pobliżu wysokonapięciowych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych. W przypadku konstrukcji eksploatowanych w pobliżu zelektry-
fikowanych linii kolejowych lub tramwajowych istotną trudnością jest, poza losowo-
zmiennym charakterem zmian wszystkich mierzonych wielkości elektrycznych, także 
interpretacja wyników w odniesieniu do kryteriów ochrony przeciwkorozyjnej. Pomimo tego, 
że ten właśnie nierozwiązany problem historycznie jest najstarszy, nadal nie doczekał się 
jednolitego rozwiązania. Określenie warunków skutecznej ochrony katodowej w strefach 
oddziaływania prądów błądzących na podstawie obecnie istniejących wymagań normatyw-
nych nadal jest nieoptymalne. 
Również prąd przemienny stwarza problemy interpretacyjne, szczególnie w przypadkach 
obserwowanych uszkodzeń korozyjnych dla obiektów posiadających sprawnie funkcjonujący 
system ochrony katodowej. Ustalenie optymalnych parametrów systemu ochrony katodowej 
i jednocześnie podjętych środków celem wyeliminowani obecności prądu przemiennego nie 
doczekały się jeszcze ostatecznych rozwiązań. Prace nad wypracowaniem jednoznacznych 
kryteriów ochrony konstrukcji podziemnych przed korozją w takich warunkach ciągle są 
prowadzone. To aktualnie także jeden z nierozwiązanych problemów ochrony katodowej. 
Korozymetria rezystancyjna w obu tych przypadkach okazała się nieoceniona, ponieważ 
umożliwia jednoznaczną ocenę skutków oddziaływania jednocześnie wszystkich czynników 
zewnętrznych. Obserwacja ubytków korozyjnych czujnika w polu oddziaływań zewnętrznych 
umożliwia badanie nieznanych zjawisk, ale przede wszystkim pozwala na ocenę skuteczności 
w eksploatacji ochrony przeciwkorozyjnej, tj. podejmowanych środków zaradczych takich jak 
ochrona katodowa, drenaże elektryczne czy ochronne uziemienia rurociągów. 
 

Podsumowanie 

 

Na tle przedstawionych klasycznych technik stosowanych w technologii ochrony katodowej 
wydaje się, że jeden z głównych nierozwiązanych problemów ochrony katodowej, jakim jest 
brak możliwości wykonania prawidłowego pomiaru potencjału chronionej konstrukcji staje 
się coraz mniej aktualny. Umożliwia to sformułowanie w normach kinetycznego kryterium 
ochrony katodowej i wykorzystanie bezpośredniej techniki pomiaru szybkości korozji za 
pomocą korozymetrii rezystancyjnej. Pomiar potencjału bez wątpienia służyć będzie nadal 
w procesach regulacji i bieżącej kontroli funkcjonowania systemów ochrony katodowej, 
jednak do oceny skuteczności zabezpieczenia przeciwkorozyjnego konstrukcji podziemnych 
(i podwodnych) coraz szerzej wykorzystywana będzie korozymetria rezystancyjna. Jej pod-
stawowymi zaletami, które predestynują ją do spełniania w tym zakresie pierwszoplanowej 
roli są: 

- niezależność istoty pomiaru od polaryzacji elektrochemicznej, a także wszelkich 
zewnętrznych oddziaływań elektrycznych, 

- instrumentalny charakter niezależny od umiejętności osoby wykonującej pomiar.  
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