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Monitorowanie skutecznoÊci ochrony katodowej
technikà rezystometrycznà
Scharakteryzowano bli˝ej technik´ korozymetrii rezystancyjnej w
aspekcie jej wykorzystania do monitorowania skutecznoÊci ochrony
katodowej. Podano zasady jej stosowania oraz sposób iloÊciowego
okreÊlania skutecznoÊci ochrony na podstawie pomiarów liniowych
ubytków korozyjnych metalu chronionego i niechronionego katodowo.
Opisano wieloletnie doÊwiadczenia eksploatacyjne SPZP Corrpol w zakresie monitorowania ochrony katodowej technikà rezystometrycznà w przemyÊle krajowym na przyk∏adzie dwóch elektrowni. Przedstawiono nowe
rozwiàzanie czujników rezystancyjnych, które pozwala na jednoczesne
monitorowanie potencja∏u i szybkoÊci korozji podziemnych konstrukcji
stalowych.
Monitoring of cathodic protection effectiveness by electrical resistance technique
In the paper the electrical resistance technique has been closer characterised with
respect to the cathodic protection effectiveness monitoring. The principles of its using
have been given as well as the method of quantitative determination of the protection
level on the basis of the linear loss of a metal protected and not protected cathodically. The long-term exploitation experience of the SPZP Corrpol in the field of cathodic
protection monitoring by the electrical resistance technique has been described taking
the two Polish power plants as an example. A new solution of electrical resistance
probes has been presented that allows to monitor simultaneously both the potential and
the corrosion rate of underground steel structures.

cyzyjnymi metodami pomiaru bardzo niskich
szybkoÊci korozji w warunkach polaryzacji
katodowej. Niewiele dost´pnych dzisiaj technik pomiarowych mo˝e sprostaç tym wymaganiom. Znane sà i stosowane do tego celu
dwie klasyczne ju˝ dzisiaj techniki monitorowania szybkoÊci korozji: korozymetria
kuponowa i rezystancyjna. Inne, bardziej
nowoczesne techniki elektrochemiczne, jak
np. spektroskopia impedancyjna, analiza/synteza harmoniczna lub techniki szumowe - znajdujà si´ jeszcze w fazie badaƒ i nie sà stosowane rutynowo do kontroli szybkoÊci korozji
konstrukcji polaryzowanych. Aktualny stan
wiedzy w zakresie wykorzystania sta∏o- i zmiennopràdowych metod elektrochemicznych do
okreÊlania szybkoÊci korozji w warunkach
polaryzacji katodowej mo˝na znaleêç w
dwóch przeglàdowych artyku∏ach [3,4].
W niniejszej pracy zaprezentowano
niedoceniane zdaniem autorów mo˝liwoÊci
w zakresie kontroli skutecznoÊci ochrony
katodowej, jakie posiada w obecnym stanie
techniki korozymetria rezystancyjna.
Ogólna charakterystyka
rezystancyjnej

Wprowadzenie
Wi´kszoÊç stosowanych obecnie systemów
monitorowania ochrony katodowej bazuje na
pomiarach potencja∏u zabezpieczanych konstrukcji metalowych realizowanych wzgl´dem stacjonarnych lub przenoÊnych elektrod
odniesienia. Ocena skutecznoÊci ochrony
dokonywana jest na podstawie arbitralnie
ustalonych kryteriów potencja∏owych najcz´Êciej w dwóch kategoriach: osiàgni´ta lub
nieosiàgni´ta za∏o˝ona wartoÊç potencja∏u
ochronnego.
Takie uproszczone podejÊcie mo˝e
wydawaç si´ wygodne dla personelu nadzorujàcego prac´ instalacji ochronnych, ale przy
obecnym stanie wiedzy z zakresu kinetyki
procesów korozji elektrochemicznej jest ono
wysoce nieracjonalne [1]. Wiadomo, ˝e szybkoÊç korozji jest ciàg∏à a nie skokowà funkcjà
potencja∏u i wobec tego ka˝da, nawet niewielka polaryzacja katodowa powoduje jej
wymierne zmniejszenie, które nale˝a∏oby de
facto kontrolowaç. Fakt, ˝e nie próbuje si´
okreÊlaç iloÊciowo stopnia hamowania korozji
z pomiarów potencja∏u, wynika ze znacznego
zró˝nicowania charakterystyk polaryzacyjnych zabezpieczanych konstrukcji, które
a priori nie sà znane, zaÊ ich wyznaczenie
wymaga∏yby ka˝dorazowo dokonywania
specjalistycznych pomiarów elektrochemicznych.
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Rozwój technologii ochrony katodowej
zmierza jednak wyraênie w kierunku
wprowadzenia nowych, bardziej racjonalnych
kryteriów oceny jej skutecznoÊci, ustalajàcych dopuszczalnà szybkoÊç korozji zabezpieczanych konstrukcji. Pozwoli∏oby to
uniknàç trudnoÊci zwiàzanych z niejednoznacznà interpretacjà wyników pomiarów
potencja∏u, szczególnie przy oddzia∏ywaniach zewn´trznych, np. pràdów b∏àdzàcych
i wysokim udziale sk∏adowej omowej. Takie
stanowisko znalaz∏o ju˝ swój wyraz w sformu∏owaniu kryteriów ochrony katodowej
w nowej Normie Europejskiej PN-EN
12954:2002 [2], gdzie wyraênie wskazano, ˝e
zadowalajàcym stopniem ochrony katodowej
konstrukcji podziemnych i podwodnych jest
ograniczenie ich szybkoÊci korozji do
wartoÊci mniejszej ni˝ 0,01 mm/rok. Nie jest
wykluczone, ˝e ju˝ w niedalekiej przysz∏oÊci
ka˝dy u˝ytkownik instalacji ochrony
katodowej konstrukcji o wa˝nym znaczeniu
strategicznym, majàcej wp∏yw na bezpieczeƒstwo publiczne lub ochron´ Êrodowiska,
b´dzie zobligowany do wykazania, oprócz
wykonania typowych pomiarów potencja∏u,
˝e osiàgni´ty stopieƒ polaryzacji konstrukcji
jest rzeczywiÊcie wystarczajàcy do obni˝enia
szybkoÊci korozji poni˝ej dopuszczalnego
poziomu.
To nowe podejÊcie wymaga od s∏u˝b serwisowych dysponowania dok∏adnymi i pre-

korozymetrii

Korozymetria rezystancyjna nazywana
inaczej technikà rezystometrycznà lub rezystancji elektrycznej (z ang. Electrical Resistance lub skrótowo ER Technique) stanowi
obecnie jednà z najszerzej stosowanych technik monitorowania korozji w przemyÊle. Jej
podstawy teoretyczne oraz stosowane rozwiàzania techniczne zosta∏y szeroko opisane
w literaturze i nie b´dà tutaj przytaczane.
Ogólnie bioràc stanowi ona rozwini´cie techniki grawimetrycznej, z tym ˝e zamiast
wa˝enia próbek w celu okreÊlenia ubytków
korozyjnych, oblicza si´ je na podstawie mierzonych przyrostów rezystancji elektrycznej.
Wzrost rezystancji próbek w czasie ekspozycji powodowany jest ubytkiem dobrze przewodzàcego metalu i jego przemianà
w znacznie s∏abiej przewodzàce produkty
korozji. Technika rezystometryczna posiada
szereg zalet. W przeciwieƒstwie do badaƒ
kuponów korozyjnych pomiary rezystancyjne
nie wymagajà wyjmowania próbek ze
Êrodowiska korozyjnego celem dokonania
pomiaru ubytku masy. Ponadto pomiary
rezystancji mo˝na prowadziç dowolnie
cz´sto, co praktycznie zapewnia mo˝liwoÊç
monitorowania korozji w sposób ciàg∏y.
Poczàtki wprowadzania korozymetrii
rezystancyjnej si´gajà lat 50-tych ubieg∏ego
wieku [5,6]. Technika ta zosta∏a z powodzeniem wdro˝ona w wielu dziedzinach przemys∏u umo˝liwiajàc bie˝àcà kontrol´

zagro˝enia korozyjnego lub skutecznoÊci
ochrony ró˝nych konstrukcji metalowych
w szerokiej gamie Êrodowisk korozyjnych,
m.in. do monitorowania korozji w instalacjach rafineryjnych [7], przemyÊle chemicznym [8], jak równie˝ w warunkach atmosferycznych [9]. Obecnie jest ona dobrze udokumentowana i cieszy si´ wysokà wiarygodnoÊcià. W krajach wysokorozwini´tych podlega normalizacji. W Polsce pierwsze sondy
rezystometryczne oraz korozymetry z serii
PMK zosta∏y opracowane w latach siedemdziesiàtych [10,11]. Metod´ t´ z powodzeniem stosowano m.in. do monitorowania zagro˝enia korozyjnego warszawskiej sieci
ciep∏owniczej [12] oraz instalacji ciep∏ej
wody u˝ytkowej [13].
Jak dotychczas, stosunkowo nieliczne prace
opisujà zastosowanie korozymetrii rezystancyjnej w technologii ochrony katodowej.
W bogatej literaturze amerykaƒskiej znajduje si´ zaledwie kilka prac opublikowanych
w tej tematyce [14-17], chocia˝ wiodàcy producenci aparatury do monitorowania korozji
oferujà od wielu lat specjalne czujniki do
monitorowania skutecznoÊci ochrony katodowej. Na tym tle polskie doÊwiadczenia
wydajà si´ stosunkowo bogate. Pierwsze krajowe systemy monitorowania skutecznoÊci
ochrony katodowej z wykorzystaniem techniki rezystometrycznej zosta∏y zaprojektowane
przez pracowników Politechniki Gdaƒskiej
i zrealizowane przez przedsi´biorstwo „Corrpol” w latach dziewi´çdziesiàtych [18-20].
Ocena skutecznoÊci ochrony katodowej
metodà rezystometrycznà – doÊwiadczenia
krajowe
Zasady ogólne stosowania korozymetrii
rezystancyjnej w technologii ochrony
katodowej sà stosunkowo proste – nale˝y
umieÊciç w wytypowanych miejscach
w pobli˝u chronionej katodowo konstrukcji
odpowiednie czujniki rezystancyjne, wykonane najlepiej z tego samego materia∏u co
konstrukcja i po∏àczyç je z nià elektrycznie
w celu wyrównania potencja∏u. Zak∏ada si´,
˝e metalowe elementy pomiarowe czujników
(najcz´Êciej stalowe) o powierzchni kilku cm2
symulujà uszkodzenia w pow∏oce ochronnej
monitorowanej konstrukcji i sà polaryzowane
w ten sam sposób jak miejsca defektów.
Okresowo dokonywane pomiary rezystancji
polaryzowanych katodowo czujników pozwalajà na okreÊlanie ich ubytków korozyjnych w czasie, a tym samym ocen´ szybkoÊci korozji w warunkach ochrony
katodowej. Równolegle mo˝na eksponowaç
takie same czujniki nie chronione przed
korozjà, co pozwala na iloÊciowe okreÊlanie
skutecznoÊci ochrony katodowej wg wzoru
∆G0 – ∆G1

S0K = ––––––––––– . 100%
∆G0

(1)

gdzie
∆G0 - liniowy ubytek korozyjny metalu
niechronionego,
∆G1 - liniowy ubytek korozyjny metalu chronionego katodowo.

Rys. 1.
Wyniki pomiarów rezystometrycznych post´pu
korozji dla chronionej
katodowo powierzchni
zewn´trznej stalowych
rurociàgów
podziemnych.

Wyznaczenie liniowego ubytku korozyjnego na podstawie przyrostu rezystancji
wymaga dok∏adnej znajomoÊci kszta∏tu
i wymiarów wszystkich trzech elementów
metalowych czujnika (pomiarowego, referencyjnego i kontrolnego) i dokonywane jest na
podstawie tabel przeliczeniowych lub wzorów
dostarczonych przez producenta aparatury.
W nowszej aparaturze wyposa˝onej w uk∏ady
mikroprocesorowe, takie przeliczenia dokonywane sà automatycznie dla danych typów
czujników.
Pomimo stosunkowo prostych zasad, realizacja praktyczna systemów monitorowania
ochrony katodowej metodà ER napotyka na
szereg trudnoÊci technicznych, które sprawiajà, ˝e tylko nieliczne firmy podejmujà takie
wyzwania. O ile do monitorowania korozji
przy braku polaryzacji stosowane sà elementy
pomiarowe o ró˝nej geometrii (pr´ty, rurki,
spirale), to do pomiarów w warunkach polaryzacji powinny to byç zasadniczo elementy
p∏askie, zapewniajàce mo˝liwie równomierny
rozk∏ad pràdu. Elementy takie charakteryzujà
si´ znacznie ni˝szà, trudniej mierzalnà rezystancjà, co wymaga z kolei u˝ycia korozymetrów o bardzo wysokiej czu∏oÊci.
W efekcie czujniki rezystancyjne do monitorowania ochrony katodowej sà na ogó∏
dro˝sze od czujników zwyk∏ych, przeznaczonych do ekspozycji w warunkach bezpràdowych. Poni˝ej przedstawiono wybrane
przyk∏ady stosowania korozymetrii rezystancyjnej do monitorowania skutecznoÊci
ochrony elektrochemicznej w przemyÊle krajowym.
Monitorowanie ochrony katodowej infrastruktury podziemnej w Elektrowni Opole
Z racji swej wielkoÊci i z∏o˝onoÊci metalowa infrastruktura podziemna Elektrowni
Opole stanowi unikalny w skali kraju obiekt
obj´ty w latach 1993-1998 kompleksowym
systemem elektrochemicznej ochrony przeciwkorozyjnej. Ochrona tego typu infrastruktury jest zadaniem trudnym technicznie,
bowiem obejmuje z∏o˝onà konfiguracj´ wielu
rurociàgów ró˝nego przeznaczenia, licznych
fundamentów ˝elbetowych, sieci uziemieƒ
i innych obiektów. SkutecznoÊç ochrony
katodowej powinna podlegaç w takich
warunkach ocenie nie tylko w oparciu o kryteria potencja∏owe.

Na ˝yczenie inwestora zastosowano
dodatkowo technik´ korozymetrii kuponowej
i rezystancyjnej. W miejscach wymagajàcych
szczególnej kontroli zainstalowano czujniki
rezystancyjne typu PR-1100 firmy Cortest
(USA) przystosowane do monitorowania
ochrony katodowej konstrukcji podziemnych.
Ogó∏em instalacje systemu podstawowego
obejmujà 35 stacji ochrony katodowej oraz
117 stacji kontrolno-pomiarowych, z czego
w 13 zainstalowano czujniki rezystancyjne.
Czujniki te posiadajà p∏aski element pomiarowy ze stali w´glowej o powierzchni 9 cm2.
Okresowe pomiary rezystancji realizowane sà
za pomocà korozymetru IN 8500 E/R Data
Logger produkcji tej samej firmy. Zastosowana technika pomiarowa pozwala na
uzyskanie danych odnoÊnie szybkoÊci korozji
monitorowanych konstrukcji z dok∏adnoÊcià
rz´du 1 µm/rok i stanowi cenne êród∏o informacji uzupe∏niajàcych do prowadzonych
rutynowo pomiarów potencja∏owych.
Na rys. 1 przedstawiono przyk∏adowe wyniki d∏ugookresowych pomiarów rezystometrycznych dla chronionych katodowo odcinków rurociàgów wody zdekarbonizowanej
(SP-15/1) oraz wody zrzutowej (SP-15/9).
Mo˝na zauwa˝yç, ˝e w przypadku obu
rurociàgów najwi´ksze ubytki korozyjne
nastàpi∏y w okresie poczàtkowym, tj. podczas
rozruchu instalacji ochrony katodowej. Po
osiàgni´ciu potencja∏u ochronnego procesy
korozyjne zosta∏y praktycznie ca∏kowicie
zahamowane, na co wskazujà utrzymujàce si´
od ok. 6-ciu lat na sta∏ym poziomie (w granicach b∏´dów pomiarowych) ubytki korozyjne.
SzybkoÊç korozji stali niechronionej wynosi∏a
w tych warunkach od 50 do 200 µm/rok, co
Êwiadczy, ˝e skutecznoÊç ochrony katodowej
kszta∏towa∏a si´ na poziomie bliskim 100 %.
Sugerowany poziom skutecznej ochrony
katodowej wg kryterium wskazanego przez
PN-EN 12954 wynosi <10 µm/rok, a wi´c
zabezpieczane obiekty spe∏nia∏y i tak sformu∏owane kryterium ochrony katodowej.
Monitorowanie ochrony katodowej powierzchni wewn´trznej rurociàgów wody ch∏odzàcej w Elektrowni ¸aziska
W Elektrowni ¸aziska zastosowano po raz
pierwszy w kraju na du˝à skal´ technologi´
ochrony katodowej do zabezpieczenia przed
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Rys. 2.
Wyniki pomiarów rezystometrycznych post´pu
korozji otrzymane dla
powierzchni wewn´trznej
rurociàgów wody ch∏odzàcej.

wiàzka przewodów elektrycznych zakoƒczona standardowym wtykiem do pod∏àczenia
korozymetru. Osobno wyprowadzony jest
zakoƒczony oczkiem przewód do po∏àczenia
z konstrukcjà chronionà katodowo.
Podstawowe parametry techniczne czujnika:
• Powierzchnia eksponowana elementu
pomiarowego - 5 cm2
• U˝yteczny zakres pomiarowy - 0÷0,3 mm
• Z∏àcze - MIL-C-5015 6p do pod∏àczenia
aparatury pomiarowej
• Standardowa d∏ugoÊç kabla - 5 mb
• Wymiary 155 x 50 x 26 mm
Na rys. 3 przedstawiono charakterystyk´
pomiarowà czujnika w formie zale˝noÊci liniowego ubytku korozyjnego od przyrostu
rezystancji mierzonego w promilach.

korozjà powierzchni wewn´trznej rurociàgów
wody ch∏odzàcej. W latach 1994-1999 obj´to
ochronà odcinki rurociàgów wielkoÊrednicowych czterech bloków energetycznych
o ∏àcznej d∏ugoÊci ok. 3050 m. Ze wzgl´du na
przewidywany nierównomierny rozk∏ad
pràdu (zastosowano segmentowe uk∏ady
anodowe) postanowiono dok∏adniej kontrolowaç skutecznoÊç uzyskanej ochrony
w ró˝nych strefach rurociàgów, nie poprzestajàc na rutynowych pomiarach potencja∏u,
lecz wzbogacajàc je o bezpoÊrednie pomiary
szybkoÊci korozji z wykorzystaniem techniki
grawimetrycznej i rezystometrycznej.
W wytypowanych miejscach chronionych
katodowo rurociàgów zamontowano na ich
powierzchni wewn´trznej ok. 70 czujników
rezystancyjnych, z czego po∏owa wskazywa∏a
szybkoÊç korozji stali polaryzowanej
katodowo, zaÊ pozosta∏e - stali nie zabezpieczonej przed korozjà. Zastosowano czujniki
krajowe prod. ZTCS MIKRON w Warszawie
posiadajàce element pomiarowy w kszta∏cie
p´tli z cienkoÊciennej rurki ∅1,4 x 0,4 mm ze
stali w´glowej R35. Przyj´cie tego typu czujników by∏o mo˝liwe ze wzgl´du na wysokie
przewodnictwo medium korozyjnego (ok. 3
mS/cm), jakie stanowià silnie zasolone wody
kopalniane. Czujniki tego typu by∏y ponadto
wielokrotnie taƒsze od oferowanych przez
firmy zagraniczne czujników p∏askich.
Pomiary przyrostów rezystancji dokonywano
przenoÊnym korozymetrem cyfrowym typu
PMK-D1 produkcji krajowej, który automatycznie przelicza∏ je na liniowe ubytki
korozyjne metalu wyra˝one w mikrometrach.
Przyk∏adowe wyniki pomiarów rezystometrycznych zilustrowano na rys. 2.
Przedstawia on narastajàce w czasie trzech
lat ubytki korozyjne monitorowane na rurociàgach t∏ocznym i ssàcym jednego z bloków
energetycznych elektrowni. Z zale˝noÊci czasowych ubytków korozyjnych mo˝na uzyskaç
cenne informacje odnoÊnie szybkoÊci korozji
chronionych katodowo rurociàgów w ró˝nych
okresach eksploatacji. Jak widaç, ochrona
katodowa funkcjonowa∏a bardzo skutecznie
(powy˝ej 95 %), bowiem mierzone ubytki
korozyjne nie przekracza∏y na ogó∏ 0,01
mm/rok. Widoczny okresowy wzrost szybkoÊci korozji rurociàgu ssàcego do ok. 0,07
mm/rok spowodowany by∏ czasowym
wy∏àczeniem instalacji ochronnej w okresie
remontowym.
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Nowe opracowania czujników rezystancyjnych
Na bazie ponad 10-cio letnich doÊwiadczeƒ
z wykorzystaniem czujników rezystancyjnych
produkcji krajowej i zagranicznej wdro˝ono
w SPZP CORRPOL do produkcji w 2002 r.
w∏asne opracowania czujników rezystancyjnych. Aktualnie firma oferuje dwa ró˝ne
rozwiàzania techniczne czujników do monitorowania skutecznoÊci ochrony katodowej
konstrukcji podziemnych:
• Czujnik rezystancyjny - Typ E/R-5/0,5
• Czujnik rezystancyjny z elektrodà odniesienia - Typ E/R-5/0,5 + EO.
Czujnik rezystancyjny Typ E/R-5/0,5
Czujnik wykonany jest w postaci trapezoidalnego bloku z wyprowadzonym kablem
elektrycznym do pod∏àczenia w s∏upku pomiarowym. Przeznaczony jest do umieszczenia w gruncie w pobli˝u konstrukcji metalowej, której szybkoÊç korozji ma byç monitorowana. Podstawowym elementem czujnika
jest wykalibrowany uk∏ad pomiarowy wykonany z cienkiej blachy stalowej (stal w´glowa
St3 lub jej odpowiedniki). Cz´Êç elementu
pomiarowego jest eksponowana na wp∏ywy
Êrodowiska korozyjnego (gruntu), zaÊ pozosta∏a cz´Êç, stanowiàca tzw. element odniesienia, jest ukryta w obudowie czujnika i dok∏adnie odizolowana od wp∏ywów otoczenia.
Do elementu pomiarowego przy∏àczona jest

Rys. 3. Charakterystyka
pomiarowa
czujnika
rezystancyjnego
E/R5/0,5

Czujnik rezystancyjny z elektrodà odniesienia
Typ E/R-5/0,5 + EO
W odró˝nieniu od dotychczas znanych
i stosowanych w kraju i zagranicà czujników
rezystancyjnych ten nowy uk∏ad pomiarowy
jest przeznaczony do jednoczesnego monitorowania szybkoÊci korozji i potencja∏u konstrukcji stalowych (chronionych i niechronionych katodowo) w Êrodowisku gruntu.
Wdra˝any aktualnie uk∏ad stanowi oryginalne
rozwiàzanie, które spe∏nia wymogi najnowszych norm i wnosi istotny post´p
w zakresie kontroli skutecznoÊci dzia∏ania
ochrony elektrochemicznej.
Budowa tego dwufunkcyjnego czujnika jest
zbli˝ona do opisanego wy˝ej czujnika pojedynczego (E/R-5/0,5) z tà ró˝nicà, ˝e
wyposa˝ono go dodatkowo w miniaturowà
elektrod´ odniesienia. W charakterze elektrody odniesienia zastosowano nasyconà elektrod´ kalomelowà. Rozwiàzanie takie
pozwala uniknàç niekorzystnego zjawiska
wydzielania metalicznej miedzi na stali, które
obserwuje si´ w przypadku bliskiej lokalizacji
elektrod odniesienia siarczano-miedziowych.
Zespolenie w jednej obudowie czujnika
rezystancyjnego i elektrody odniesienia posiada bardzo istotnà zalet´, bowiem zmniejsza
do minimum b∏àd pomiaru zwiàzany ze spadkiem napi´cia IR. W opracowanym czujniku
odleg∏oÊç klucza elektrolitycznego od stalowego elementu pomiarowego nie przekracza 5
mm wnoszàc znikomy udzia∏ w sk∏adowà IR.

Opracowany podzespó∏ kontrolno-pomiarowy stanowi znaczàcy krok naprzód w stosunku do obecnie stosowanych elektrod
symulujàcych. Pozwala on dok∏adnie mierzyç
potencja∏ w warunkach ochrony katodowej
oraz wiàzaç iloÊciowo uzyskanà zmian´
potencja∏u ze zmniejszeniem szybkoÊci procesów korozyjnych, czego nie zapewnia∏y
dotychczasowe techniki pomiarowe.
Podstawowe parametry techniczne:
• Powierzchnia stalowego elementu pomiarowego - 5 cm2
• U˝yteczny zakres pomiarowy - 0÷0,3 mm
• Wewn´trzna elektroda odniesienia - NEK
• Z∏àcze - MIL-C-5015 6p do pod∏àczenia
aparatury pomiarowej
• Standardowa d∏ugoÊç kabla - 5 mb
• Wymiary 155 x 50 x 26 mm
Majàc na wzgl´dzie wysokà jakoÊç i trwa∏oÊç czujników do ich wykonania u˝yto
podzespo∏y importowane - kabel transmisyjny
z trzema parami skr´canych i ekranowanych
przewodów oraz znane z niezawodnoÊci hermetyczne z∏àcze militarne stanowiàce obecnie
standard Êwiatowy w tej technice pomiarowej.
Wnioski
Zebrane doÊwiadczenia eksploatacyjne
w pe∏ni potwierdzi∏y przydatnoÊç techniki
rezystometrycznej do monitorowania skutecznoÊci ochrony katodowej konstrukcji
stalowych w Êrodowisku zasolonej wody i w
ziemi. Technika ta pozwala na uzyskanie
znacznie dok∏adniejszych informacji na temat
stopnia zabezpieczenia przeciwkorozyjnego
konstrukcji chronionych katodowo ani˝eli
tradycyjne pomiary potencja∏u, które mogà
charakteryzowaç si´ wysokà niepewnoÊcià
i niejednoznacznoÊcià.
W przeciwieƒstwie do tradycyjnych technik, pomiary rezystometryczne dostarczajà
bezpoÊrednich danych iloÊciowych na temat
szybkoÊci korozji, której dopuszczalne
wartoÊci stanowià znacznie bardziej racjonalne kryterium ochrony katodowej. Nie jest
ono wprost eksponowane w aktualnie opracowywanych i udost´pnianych normach Unii
Europejskiej [21-25], ale nale˝y oczekiwaç

pewnej zmiany w tym zakresie i wzrostu zainteresowania technikami umo˝liwiajàcymi
bezpoÊredni pomiar szybkoÊci korozji w warunkach technicznych. Stosowane w zwiàzku
z kryteriami potencja∏owymi ochrony katodowej ró˝nego rodzaju techniki okreÊlania
rzeczywistego potencja∏u polaryzowanych
konstrukcji wymagajà zarówno wysokich
kwalifikacji personelu podczas pomiarów
terenowych, jak równie˝ przy póêniejszej
interpretacji wyników. Tych oczywistych wad
nie posiada monitorowanie skutecznoÊci
ochrony katodowej metodà korozymetrycznà,
której jednoznaczne wyniki nadajà si´ do
bezpoÊredniej interpretacji. Mo˝na zatem
z du˝ym prawdopodobieƒstwem prognozowaç narastajàcy wzrost zainteresowania tà
technikà monitorowania.
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