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Norma EN 12954 –
nowe kryterium ochrony katodowej?
Od kilkudziesi´ciu lat jako jedyne skuteczne zabezpieczenie
przeciwkorozyjne metalowych konstrukcji podziemnych
uwa˝a si´ elektrochemicznà ochron´ katodowà. Wykorzystuje
ona niskonapi´ciowy pràd sta∏y do eliminowania korozji
lokalnej i ogólnej na obiektach eksploatowanych w ziemi i w
wodach naturalnych.
Zabezpieczane powierzchnie nie sà widoczne i stopieƒ ich
ochrony przeciwkorozyjnej nie mo˝e byç obserwowany go∏ym
okiem, nie ma tak˝e sposobu takiej oceny na ca∏ej chronionej
powierzchni. Dlatego od szeregu lat w technologii tej stosuje si´
jako kryterium ochrony wartoÊç potencja∏u obiektu mierzonà
wzgl´dem pomiarowej elektrody odniesienia umieszczonej
zazwyczaj w pobli˝u zabezpieczanej powierzchni metalowej.
Jako kryterium stosuje si´ wi´c pewnà wartoÊç potencja∏u konstrukcji stalowej (zazwyczaj -0,85 V wzgl. elektrody siarczanomiedziowej) i obiekt jest chroniony, jeÊli zmierzony potencja∏
konstrukcji jest bardziej ujemny od tej wartoÊci.
Niestety ta z pozoru prosta czynnoÊç, jakà jest pomiar napi´cia pràdu sta∏ego, w rzeczywistych warunkach terenowych
staje si´ bardzo ucià˝liwa. Przede wszystkim odczytywana
wartoÊç z przyrzàdów zale˝y od miejsca lokalizacji elektrody
pomiarowej, poniewa˝ elektroda ta znajduje si´ w polu elektrycznym wywo∏anym przep∏ywajàcym pràdem ochronnym.
Aby uniknàç tego rodzaju niejednoznacznoÊci opracowanych
zosta∏o szereg technik pomiarowych, które minimalizujà
niebezpieczeƒstwo pope∏nienia b∏´dów w ocenie skutecznoÊci
ochrony katodowej. Jednak stosowanie ich wymaga bardzo
specjalistycznej wiedzy, a tak˝e du˝ej odpowiedzialnoÊci personelu wykonujàcego pomiary w terenie.
Na tym tle zapis w nowej normie dot. ochrony katodowej
rurociàgów PN-EN 12954 w rozdziale pt. Kryteria ochrony
katodowej - „Potencja∏ metalu, przy którym szybkoÊç korozji
jest < 0,01 mm na rok, jest potencja∏em ochrony. Taka szybkoÊç korozji jest dostatecznie ma∏a, ˝eby nie dochodzi∏o do
uszkodzeƒ korozyjnych”, prezentuje nieco inne podejÊcie do
oceny skutecznoÊci ochrony katodowej. Mo˝na z niego
wywnioskowaç, ˝e jeÊli w efekcie dzia∏ania systemu ochrony
katodowej szybkoÊç korozji obiektu zostanie zahamowana
poni˝ej uzasadnionej technicznie granicy - ochron´ przeciwkorozyjnà b´dzie mo˝na uznaç za spe∏niajàcà wymagania normy.
W pracy omówiono powy˝szy punkt widzenia wynikajàcy
z omawianej Normy Europejskiej na tle poglàdów ogólnych
zwiàzanych z zagadnieniami wspó∏czesnych zabezpieczeƒ
przeciwkorozyjnych, a tak˝e mo˝liwoÊci technicznych pomiarów korozyjnych, w których jako kryterium ochrony
katodowej mog∏aby byç wykorzystywana zmierzona w
warunkach rzeczywistych szybkoÊç korozji chronionego
obiektu. Wskazano na techniczne mo˝liwoÊci pos∏ugiwania
si´ korozymetrià kuponowà i rezystancyjnà w ochronie
katodowej. Podano przyk∏ady wykorzystania nowego
podejÊcia w zastosowaniach technicznych. Omówiono zasadnicze zalety takiego kryterium ochrony oraz perspektywy szerokiego zastosowania.
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Standard EN 12954 - a new cathodic protection criterion?
For many years electrochemical cathodic protection has been
known to be the only effective anticorrosion protection method of
underground metal structures. It utilises a low voltage DC current for elimination of local and general corrosion on objects
operated in the ground and in natural waters.
Protection of surfaces is not visible and the degree of anticorrosion protection cannot be observed with the naked eye; also
there is no method of such evaluation on the whole protected surface. For a number of years in this technology the object potential value has been used as protection criterion, measured versus
a reference electrode, usually placed near the protected metal
surface. Hence, some steel construction potential value is used
(usually -0.85 V vs. the copper sulphate electrode) and the object
is protected if the measured structure potential is more negative
than this value.
Unfortunately, this what appears to be a simple operation of
measuring a DC voltage, in real field conditions is very troublesome. First of all, the value read from measuring devices depends
on the location of measuring electrode, as the electrode is placed
in an electric field generated by the flowing protective current. In
order to avoid such an ambiguity a number of techniques have
been elaborated, minimising the danger of error in evaluation of
cathodic protection effectiveness. However, their application
requires very specialist knowledge, and also great responsibility
of personnel performing field measurements.
Hence, the entry in new standard PN-EN 12954 concerning
cathodic protection of pipelines in the volume entitled Cathodic
Protection Criteria - „The metal to electrolyte potential at which
the corrosion rate is <0.01 mm per year is the protection potential. This a corrosion rate is sufficiently low so that during the
design life time corrosion damage cannot occur”, presents a
somewhat different approach to effectiveness of cathodic protection. One may conclude from it that if in the effect of functioning
of a cathodic protection system the corrosion rate of an object is
hindered below a technically justified limit - anticorrosion protection can be assumed to fulfil requirements of the standard.
In the paper the above point of view resulting from the mentioned European Standard has been discussed. It has been compared with general views connected with modern anticorrosion
problems. Also technical possibilities of corrosion measurements
have been discussed in which the corrosion rate of protected
object measured in real conditions could be used as a cathodic
protection criterion. Technical possibilities have been indicated
of using coupon and resistance corrosimetry in cathodic protection. Examples have been given of using the new approach in
technical applications. Main advantages have been described of
such a protection criterion and perspectives of its wide application.

Wprowadzenie

pieczanej powierzchni
równomierny.

Ochrona katodowa jest jednà z nielicznych
metod ochrony przeciwkorozyjnej, której
dzia∏anie zwiàzane jest z bezpoÊrednim
hamujàcym oddzia∏ywaniem na przebieg
elektrochemicznych procesów korozyjnych.
W technologii ochrony przeciwkorozyjnej
zalicza si´ jà do tzw. metod czynnych,
w odró˝nieniu od metod biernych, których
zadaniem jest tworzenie bariery pomi´dzy
chronionym metalem a Êrodowiskiem
korozyjnym.

Niestety pomiar potencja∏u na chronionej
powierzchni konstrukcji podziemnej nie jest
wcale taki prosty jak w warunkach laboratoryjnych. Wyst´powanie na powierzchni
ziemi omowych spadków napi´ç powoduje,
˝e zmierzona wartoÊç potencja∏u zale˝y od
po∏o˝enia elektrody odniesienia wzgl´dem
chronionej powierzchni konstrukcji podziemnej. Oznacza to, ˝e pomiar ten nie jest
jednoznaczny, co powoduje, ˝e do jego interpretacji niezb´dne sà specjalne procedury
i specjalistyczna wiedza. Fakt ten rodzi
szereg trudnoÊci w praktyce.

Procesem odpowiedzialnym za ograniczenie szybkoÊci procesów korozyjnych jest
w ochronie katodowej zjawisko polaryzacji
elektrochemicznej. Zwiàzane jest ono ze
zmianà potencja∏u na granicy faz metal
/Êrodowisko elektrolityczne pod wp∏ywem
przep∏ywajàcego przez t´ granic´ sta∏ego
pràdu elektrycznego. SzybkoÊç procesów
korozyjnych, a tak˝e ich rodzaj, zale˝à od
wielkoÊci potencja∏u. Zale˝noÊç ta jest bardzo z∏o˝ona.
Na podstawie licznych badaƒ i obserwacji
w warunkach technicznych ustalono, ˝e procesy korozyjne w warunkach naturalnych
mogà byç ca∏kowicie zahamowane, jeÊli
wartoÊç potencja∏u zabezpieczanego obiektu
b´dzie bardziej ujemna od okreÊlonej
wartoÊci potencja∏u. WartoÊç t´ przyj´to jako
kryterium ochrony katodowej.
Pos∏ugiwanie si´ kryterium ochrony jest
w przypadku omawianej technologii niezb´dne, poniewa˝ chroniona powierzchnia
metalowa nie jest widoczna i zazwyczaj nie
jest tak˝e dost´pna i w takiej sytuacji trudno
by∏oby stosowaç techniki pomiarowe, które
wykorzystuje si´ do oceny skutecznoÊci
zabezpieczeƒ przeciwkorozyjnych w warunkach atmosferycznych. W odró˝nieniu tak˝e
od innych metod ochrony przeciwkorozyjnej
stosuje si´ w przypadku ochrony katodowej
pojedyncze kryterium - okreÊlonà wartoÊç
potencja∏u, która powinna byç osiàgni´ta na
ca∏ej zabezpieczanej powierzchni. Na
przyk∏ad w przypadku pow∏ok ochronnych
do oceny ich w∏asnoÊci ochronnych wykorzystywanych jest ca∏y szereg wskaêników,
poczàwszy od oceny aplikacji pow∏oki, tj.
rodzaju pow∏oki, jej gruboÊci, przyczepnoÊci
do pod∏o˝a itd., a na informacjach o odpornoÊci na procesy starzenia skoƒczywszy.
Chcàc zatem zapewniç zahamowanie procesów korozyjnych na konstrukcji podziemnej nale˝y jà spolaryzowaç w kierunku
katodowym za pomocà sta∏ego pràdu elektrycznego o takim nat´˝eniu pràdu, który
zapewni na ca∏ej zabezpieczanej powierzchni przesuni´cie potencja∏u w kierunku ujemnym do wartoÊci co najmniej odpowiadajàcej
kryterium ochrony. Poniewa˝ rozp∏yw pràdu
elektrycznego w Êrodowisku korozyjnym
zale˝y od szeregu czynników i praw rzàdzàcych przep∏ywem pràdu w Êrodowisku elektrolitycznym, podstawowym problemem
in˝ynierskim w technologii ochrony
katodowej jest takie rozmieszczenie elektrod
doprowadzajàcych pràd elektryczny, aby
rozk∏ad nat´˝enia pràdu na ca∏ej zabez-

by∏

mo˝liwie

Nowa norma europejska EN 12954, dotyczàca ochrony katodowej konstrukcji
podziemnych i zanurzonych w wodzie,
wskazuje tak˝e potencja∏ konstrukcji jako
kryterium ochrony, ale tak˝e okreÊla szybkoÊç korozji równà 0,01 mm/rok jako
wartoÊç, przy której mo˝na uznaç, ˝e zabezpieczany przed korozjà obiekt nie jest
nara˝ony na uszkodzenia korozyjne. Zatem
wskazówka jest jednoznaczna - szybkoÊç
korozji jest miarà wg której nale˝y oceniaç
stopieƒ
ochrony
przeciwkorozyjnej.
Pozostaje do rozwiàzania tylko jeden problem - jak zmierzyç szybkoÊç korozji
w warunkach polaryzacji katodowej?

Potencja∏owe kryterium ochrony katodowej - krytyka
Analiza doniesieƒ literaturowych dotyczàcych potencja∏owych kryteriów ochrony
katodowej wskazuje, ˝e pomimo znacznego
rozwoju wiedzy, jaki nastàpi∏ w ostatnich
kilkudziesi´ciu latach w zakresie kryteriów
ochrony katodowej, nadal wiele zagadnieƒ
pozostaje nierozwiàzanych i nieuporzàdkowanych. Stosowane kryteria potencja∏owe
sà mi´dzy sobà niespójne, zaÊ niektóre z nich
(przyj´te intuicyjnie) sà w sprzecznoÊci
z podstawami wspó∏czesnej nauki. Ich dalsze stosowanie budzi coraz wi´ksze wàtpliwoÊci.
Podstawowym mankamentem obecnie
stosowanych kryteriów jest to, ˝e potencja∏ jako wielkoÊç termodynamiczna - nie wnosi
bezpoÊredniej informacji o szybkoÊci procesu korozyjnego. Ponadto pomiar potencja∏u
realizowany w warunkach terenowych,
pomimo pozornej prostoty, mo˝e byç obarczony znacznymi b∏´dami, z których na
czo∏o wysuwa si´ nieuwzgl´dnienie spadku
napi´cia IR. Z uzyskanych danych wynika,
˝e potencja∏ pe∏nej ochrony katodowej
zale˝y od uk∏adu korozyjnego i jest zró˝nicowany w zale˝noÊci od zastosowanych
materia∏ów oraz Êrodowisk korozyjnych.
WartoÊç potencja∏u jako kryterium ochrony
katodowej mo˝e byç wykorzystywana
jedynie dla dobrze znanego uk∏adu korozyjnego.
Z analizy przedstawionego materia∏u jednoznacznie wynika potrzeba opracowania
nowych kryteriów umo˝liwiajàcych rzeczy-

wistà kontrol´ szybkoÊci procesów elektrodowych przebiegajàcych na katodowo
polaryzowanych konstrukcjach stalowych.
TrudnoÊci z pos∏ugiwaniem si´ potencja∏owym kryterium ochrony katodowej
powodujà ponadto, ˝e ocena skutecznoÊci
ochrony katodowej mo˝e byç wykonywana
i jednoznacznie interpretowana przez wàskie grono specjalistów. Wykonanie pomiarów potencja∏u powierzone mo˝e byç
wy∏àcznie personelowi po gruntownym
przeszkoleniu i zaznajomieniu z tajnikami
tego rodzaju pomiarów w terenie. Stanowi to
istotne ograniczenie w przypadku szerszego
zakresu wykorzystywania ochrony katodowej w technice.

Norma Europejska EN 12954 – nowe
podejÊcie i stare kryterium
Ustalenie w∏aÊciwego kryterium ochrony
katodowej stanowi zagadnienie kluczowe dla
tej technologii zabezpieczeƒ przeciwkorozyjnych. Przyj´cie okreÊlonego kryterium
ochrony katodowej jest podstawowym elementem ka˝dego projektu tego typu zabezpieczenia i ma decydujàcy wp∏yw na jego
eksploatacj´. Oprócz znaczenia technicznego, tj. wymogu spe∏nienia po˝àdanego
stopnia zahamowania procesów korozyjnych, ma równie˝ bardzo istotny wp∏yw
na jego stron´ ekonomicznà. Od prawid∏owego sformu∏owania kryterium zale˝y
w g∏ównej mierze efektywnoÊç ochrony
katodowej, gdy˝ na tej podstawie ustalane sà
parametry pracy instalacji ochronnych.
W∏aÊciwy stopieƒ spolaryzowania konstrukcji stalowej rzutuje zarówno na
skutecznoÊç uzyskanego zabezpieczenia, jak
i na jego op∏acalnoÊç. Zbyt niska polaryzacja
katodowa wià˝e si´ bowiem z tzw. niedochronieniem konstrukcji, natomiast zbyt
wysoka oprócz niepo˝àdanych skutków
ubocznych, jak np. nawodorowanie stali lub
odwarstwianie pow∏ok ochronnych, pociàga
za sobà nadmiernie wysokie wydatki na
energi´ elektrycznà, przewymiarowane stacje ochrony katodowej, anody, kable elektryczne itp.
Nowa Norma Europejska EN 12954
„Ochrona katodowa zakopanych lub zanurzonych konstrukcji metalowych - Zasady
ogólne i zastosowania dotyczàce rurociàgów” uwzgl´dnia w wystarczajàcym stopniu
wszystkie
wy˝ej
przedstawione
uwarunkowania. Jako g∏ówne kryterium
ochrony katodowej w normie tej przyj´to
„potencja∏ konstrukcji”, którego wartoÊç dla
ró˝nych materia∏ów i warunków zamieszczona zosta∏a w szerokiej tabeli. Jednak
w samej definicji kryterium ochrony, w
normie w rozdziale pt. „Kryteria ochrony
katodowej” znalaz∏ si´ znaczàcy zapis:
„Potencja∏ metalu, przy którym szybkoÊç
korozji jest < 0,01 mm na rok, jest potencja∏em ochrony. Taka szybkoÊç korozji jest
dostatecznie ma∏a, ˝eby nie dochodzi∏o do
uszkodzeƒ korozyjnych.” Zapis ten prezentuje nieco inne podejÊcie do oceny sku-
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tecznoÊci ochrony katodowej. Mo˝na z niego
wywnioskowaç, ˝e jeÊli w efekcie dzia∏ania
systemu ochrony katodowej szybkoÊç
korozji obiektu zostanie zahamowana
poni˝ej uzasadnionej technicznie granicy ochron´ przeciwkorozyjnà b´dzie mo˝na
uznaç za spe∏niajàcà wymagania normy. Jak
zatem z tego widaç nowa norma wychodzi
naprzeciw wczeÊniej zg∏aszanym postulatom
poszukiwania
kryterium
ochrony
katodowej, które zwiàzane b´dzie w sposób
jednoznaczny z kinetykà procesów korozyjnych.
Jako kryterium ochrony przed korozjà
przyj´to wi´c dla konstrukcji podziemnych i
podwodnych szybkoÊç korozji równà 0,01
mm/rok, tj. 10 µm/rok, a wi´c w granicach
ustalonych podczas licznych prac nad
potencja∏owymi kryteriami ochrony. Rodzi
si´ wi´c w oczywisty sposób koncepcja
oceny skutecznoÊci ochrony katodowej na
podstawie bezpoÊredniego pomiaru szybkoÊci korozji.

Korozymetria rezystancyjna – terenowy
pomiar szybkoÊç korozji
Monitorowanie korozji z wykorzystaniem
pomiarów rezystancji elektrycznej stanowi
jednà z najszerzej stosowanych metod
okreÊlania szybkoÊci korozji metali bez
potrzeby usuwania próbek ze Êrodowiska
korozyjnego. Metoda ta jest dobrze udokumentowana [1-4] i jest w niektórych krajach
przedmiotem normalizacji [5]. Technika ta
jest podobna do grawimetrycznej, z tym, ˝e
zamiast wa˝enia próbek w celu okreÊlenia
ubytków korozyjnych, oblicza si´ je na podstawie wyznaczonych przyrostów rezystancji
elektrycznej. W przeciwieƒstwie do metody
wagowej, pomiary rezystancji mo˝na
prowadziç dowolnie cz´sto, co praktycznie
zapewnia mo˝liwoÊç monitorowania korozji
w sposób ciàg∏y. Rezystancja korodujàcej
próbki (elementu pomiarowego czujnika)
jest wyra˝ona wzorem:

gdzie:

L
R=ρ
S

R - rezystancja elektryczna,

ρ - rezystywnoÊç metalu,
L - d∏ugoÊç elementu pomiarowego,
S - pole przekroju poprzecznego.

W wyniku procesu korozji nast´puje stopniowe zmniejszanie przekroju próbki, natomiast jej d∏ugoÊç pozostaje nie zmieniona.
Zgodnie z podanà wy˝ej zale˝noÊcià,
powoduje to wzrost rezystancji próbki w
miar´ up∏ywu czasu ekspozycji. Âledzenie
wielkoÊci zmian rezystancji w czasie
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Czujniki wykorzystywane w korozymetrii rezystancyjnej do pomiaru szybkoÊci korozji
podziemnych konstrukcji stalowych - nowa metoda oceny skutecznoÊci ochrony katodowej

umo˝liwia wnioskowanie o szybkoÊci
korozji. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e pojedynczy pomiar rezystancji czujnika nie
okreÊla jednoznacznie szybkoÊci korozji.
Jedynie z ró˝nicy dwóch kolejnych
odczytów mo˝na okreÊliç ubytek metalu
i przeliczyç go na Êrednià szybkoÊç korozji
w danym okresie.
W celu kompensacji wp∏ywu temperatury
na rezystancj´ korodujàcej próbki metalowej, mierzy si´ stosunek rezystancji
próbki eksponowanej na wp∏ywy Êrodowiska
do rezystancji umieszczonej w obudowie
czujnika tzw. próbki odniesienia, która
pozostaje w tej samej temperaturze, ale nie
ulega korozji (jest dok∏adnie odizolowana od
Êrodowiska korozyjnego). Mierzone zmiany
rezystancji sà bardzo ma∏e, rz´du 10-5 - 10-4 Ω
i wymagajà stosowania czu∏ych metod pomiarowych. Najcz´Êciej stosuje si´ metody
mostkowe z wykorzystaniem pràdu zmiennego.
Metoda korozymetrii rezystancyjnej jako
jedna z nielicznych pozwala oceniaç iloÊciowo skutecznoÊç ochrony elektrochemicznej. Np. w celu kontroli skutecznoÊci
ochrony katodowej rurociàgów podziemnych umieszcza si´ w ich pobli˝u specjalnie
przystosowane do Êrodowiska gruntu czujniki rezystancyjne, które zwiera si´ elektrycznie z konstrukcjà chronionà i wyprowadza koƒcówki kabli z gniazdami
pomiarowymi do s∏upków kontrolno-pomiarowych. Systematycznie dokonywane przenoÊnym miernikiem pomiary rezystancji
umo˝liwiajà ocen´ stopnia zabezpieczenia
konstrukcji przed korozjà.
Koniecznie nale˝y wspomnieç tak˝e
o tym, ˝e w d∏u˝szych okresach czasu do
podobnych rezultatów mo˝na dojÊç przy

stosowaniu tzw. korozymetrii kuponowej,
w której po okreÊlonym czasie dokonuje si´
oceny szybkoÊci korozji na podstawie
ubytków masy próbek. Technika ta
doskonale nadaje si´ do celów porównawczych i powinna byç stosowana we wszystkich miejscach, co do których nie ma
pewnoÊci, ˝e innego rodzaju kryteria b´dà
mog∏y byç jednoznacznie zinterpretowane.
Ocena skutecznoÊci ochrony katodowej za
pomocà korozymetrii rezystancyjnej znalaz∏a zastosowanie praktyczne w instalacjach
przemys∏owych. Przeglàd opisanych w literaturze zastosowaƒ oraz wyniki przedstawione zosta∏y w [6].

Podsumowanie
Norma Europejska EN 12954, poprzez
nowatorskie zdefiniowanie kryterium ochrony katodowej, otworzy∏a nowe mo˝liwoÊci
oceny skutecznoÊci zabezpieczeƒ przeciwkorozyjnych realizowanych za pomocà tej technologii. Stwierdzenie, ˝e ochrona przed
korozjà jest osiàgni´ta, jeÊli szybkoÊç korozji
zmniejszona zosta∏a poni˝ej wartoÊci 0,01
mm/rok, pozwala na wykorzystanie techniki
bezpoÊredniego pomiaru szybkoÊci korozji
jako kryterium poprawnego dzia∏ania instalacji ochrony katodowej.
Dotychczasowe doÊwiadczenia wykaza∏y,
˝e obecnie jedynà dobrà metodà, którà
mo˝na wykorzystaç do powy˝szego celu jest
korozymetria rezystancyjna. Uzyskane
rezultaty na obiektach przemys∏owych
ca∏kowicie potwierdzi∏y przydatnoÊç tego
rozwiàzania.
Takie podejÊcie posiada zasadniczà zalet´:

• zmierzona za pomocà odpowiednio
wzorcowanej aparatury wielkoÊç jednoznacznie okreÊla ubytek materia∏u w jednostce czasu i jest automatycznie przeliczana na
szybkoÊç korozji - nie ma ˝adnej niejednoznacznoÊci w interpretacji wyniku, badanie
wykonywane jest automatycznie przez
przyrzàd pomiarowy i mo˝e byç powierzone
niewykwalifikowanej obs∏udze.
Interpretacja wyniku jest tak˝e jednoznaczna - jeÊli wynik jest mniejszy od 0,01
mm/rok oznacza, ˝e ochrona katodowa
spe∏nia kryteria ochrony i dzia∏a prawid∏owo.
Do wad tej techniki nale˝y zaliczyç:
• d∏ugi okres umo˝liwiajàcy okreÊlenie
ubytku korozyjnego (np. miesiàc),
• potrzebà stosowania specjalnego, doÊç
drogiego przyrzàdu pomiarowego.
Pozosta∏e wady sà typowe dla elektrod
symulujàcych, które stosuje si´ do prawid∏owych pomiarów potencja∏ów konstrukcji
podziemnych
celem
wyeliminowania
szkodliwego spadku napi´cia IR. Sà one
zwiàzane z odmiennymi warunkami pracy
takich elektrod i odkrytych powierzchni
chronionego obiektu.
Inne, znane techniki okreÊlania szybkoÊci
korozji, g∏ównie w warunkach laboratoryjnych nie nadajà si´ jeszcze do wykorzystania w instalacjach przemys∏owych.
Dotyczy to przede wszystkim metod elektrochemicznych, takich jak impedancja elektrodowa, analiza/synteza harmoniczna czy
techniki szumowe, które nie doczeka∏y si´
jeszcze jednoznacznej oceny ich przydatnoÊci w warunkach technicznych.

obiektów stalowych eksploatowanych
w ziemi i konstrukcji stalowych zanurzonych w wodzie. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e
technika ta znajdzie zastosowanie do oceny
skutecznoÊci ochrony katodowej, przynajmniej w miejscach o szczególnym zagro˝eniu korozyjnym.
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