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Aniela GLINICKA 

O MOŻLIWOŚCI BŁĘDNEGO OSZACOWANIA PARAMETRÓW  

KOROZYJNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 

 

W artykule omówiony został problem związany z trudnością dokładnego określenia parametrów korozyjnych elementów 

konstrukcji. Sam proces korozji jest złożony i wpływa na niego wiele czynników. W szczególności ważne jest dokładne określe-

nie funkcji postępu korozji na próbkach, ponieważ funkcje te decydują o postępie narastania ubytków materiału w czasie. Za-

mieszczono w artykule trzy przykłady korozji rurek stalowych małych średnic w roztworach kwasu siarkowego; pokazano 

wpływ zmienności dwóch parametrów jakimi były: średnica rury i stopień stężenia kwasu. Wyników tych nie można uogólniać 

jednak trzeba mieć na uwadze pokazaną tendencję zmienności. 

 

1. TEMPO STRAT KOROZYJNYCH  

Jedną z metod przeznaczonych do oceny procesów korozyj-
nych jest metoda oceny strat masy próbek po badaniach korozyj-
nych [1]. Na jej podstawie wyznacza się szybkość korozji masowej 
próbki Vc [g/m2·rok] i szybkość korozji liniowej Vp [mm/rok]:  

aVV

tS

mm
V

cP

to
C








  (1) 

gdzie: mo, mt – masa próbki wyjściowa i po czasie korodowania, 
   t – czas korodowania,  
  S – powierzchnia geometryczna próbki stykająca się ze śro-

dowiskiem agresywnym, 
a – przelicznik jednostek uwzględniający gęstość materiału.    
W praktyce częściej jest stosowany wzór, z którego oblicza się 

szybkość korozji liniowej, ponieważ otrzymuje się wartość ubytku 
korozyjnego w ciągu roku. Ubytki korozyjne następujące w czasie 
(np. dalej postępujące) mogą narastać według funkcji liniowej lub 
funkcji nieliniowej. Liniowa funkcja postępu korozji próbek ma po-
stać: 

 

tr = V·t 
 

(2) 

   
gdzie: tr – ubytek korozyjne na próbce [mm], 
V – szybkość korozji po roku ekspozycji, gdzie V=Vp, 
t – czas [lata].  

Nieliniowa funkcja postępu korozji, wyznaczana na drodze em-
pirycznej, może mieć postać [1]: 
  

 

tr = V·tn 
 

(3) 

 
gdzie: n – stała empiryczna. 

Wykładnik potęgi n może być liczbą mniejszą lub większą od 1. 
Jeśli wykładnik potęgowy n  jest ułamkiem, to oznacza, że proces 
korozji jest spowalniany (produkty korozji spowalniają ten proces 
[1]). Jeśli wykładnik potęgowy jest liczbą większą od 1, to następuje 
silne przyspieszenie procesu korozji, np. z powodu większego niż, 

do tej pory zanieczyszczenia środowiska. Przykładowo w pracy [2], 
wyznaczone empirycznie dla statku do przewozu ładunków maso-
wych, wartości wykładnika potęgi wynosiły: 0,5; 0,8; 1; 1,2; 1,5. Na 
rys. 1, o charakterze teoretycznym, zilustrowano trzy możliwe funk-
cje postępu korozji zapisane według wzorów (5) – (7).  
   

 
   Rys. 1. Zależności ubytek korozyjny – czas ekspozycji  
 

 
tr = 0,05 ·t 

 
tr = 0,05 ·t0,2 
tr = 0,05 ·t1,2 

 
(5) 

 
(6) 
(7) 
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Funkcja 1 - (5) jest liniowa, funkcja 2 - (6) jest o wykładniku 
mniejszym od 1, a funkcja 3 - (7) jest o wykładniku większym od 1.  

Krzywa 1 odpowiada liniowemu postępowi korozji metali w at-
mosferze miast przemysłowych [3] (skala odporności korozyjnej 
metali w atmosferze miast przemysłowych będzie pokazana w 
dalszym ciągu pracy), krzywa 2 odpowiada spowolnionej korozji 
stali [1], a krzywa 3 może odpowiadać wystąpieniu kwaśnych desz-
czy w środowisku lub innemu spiętrzeniu czynników agresywnych. 
W pracy [2] wykazano, że na tym samym obiekcie straty korozyjne 
następujące w czasie mogą być opisywana kilkoma krzywymi potę-
gowymi. Zatem dokładne określenie postępuj korozji jest bardzo 
istotne.   

2. MOŻLIWE ŹRÓDŁA BŁĘDÓW PRZY OCENIE SKUT-
KÓW KOROZJI  

Jak już wyjaśniono w rozdziale 1 bardzo ważnym parametrem 
wykorzystywanym do szacowania strat korozyjnych jest szybkość 
korozji. Opracowano kilka skali odporności korozyjnej metali w 
atmosferze miast przemysłowych [3, 4], w innych szczególnych 
środowiskach skalę odporności metali trzeba sobie wyznaczyć na 
drodze badań doświadczalnych. W normie [3], tab. 1, podano sze-
ściostopniową skalę odporności metali na korozję w atmosferze 
miast przemysłowych.. 

 
Tab. 1. Skala odporności metali na korozję wg PN-H-04608 [3] 
Grupa odporności korozyj-
nej  

Stopień 
odpor-
ności ko-
rozyjnej 

Szyb-
kość 
korozji 
[mm/ro
k] 

Trwa-
łość ko-
rozyjna 
Tr [rok] Określe-

nie  
Ozna-
czenie  

Całkowi-
cie od-
porne  

I 1 <0,001 Nie 
określa 
się 

 

Bardzo 
odporne  

II 2 

3 

0,001-
0,005 

0,005-
0,01 

Nie 
określa 
się 

 

Odporne III 4 

5 

0,01-
0,05 

0,05-
0,1 

10-100 

O mniej-
szej od-
porności  

IV 6 

7 

0,1-0,5 

0,5-1,0 

1-10 

Mało od-
porne 

V 8 

9 

1,0-5,0 

5-10 

0,1-1 

Nieod-
porne 

VI 10 10 <0,1 
(36 dni) 

 
Miarą kwalifikującą materiał do konkretnego stopnia odporności 

jest wartość szybkości korozji, ponieważ ma ona wpływ na trwałość 
korozyjną. Globalna utrata masy (grubości) elementów konstrukcji 
wynika z następujących typów korozji: powierzchniowej równomier-
nej, płytkiej równomiernej wżerowej („pitting”) lub plam korozyjnych 
równomiernie rozłożonych [5, 6]. Należy nadmienić, że korozja 
konstrukcji może być globalna i lokalna, a ta druga jest bardzo 
niebezpieczna [7, 8]. Przeanalizujmy źródła błędów, które mogą 
wystąpić, jeśli do oceny skutków korozji przyjmie się jej szybkość 
liniową, na przykład zaczerpniętą na przykład z tablicy 1, a funkcja 
ubytku masy w czasie będzie nieliniowa np. o wykładniku dodatnim.  

Poniżej wymieniono różne czynniki, które wpłyną na zmianę 
początkowej (przyjętej lub zmierzonej) wartości szybkości korozji 
elementu metalowego lub konstrukcji metalowej: 
a. zmiany jakościowe w zakresie przewidywanego typu korozji 

zachodzące w czasie np. gdy razem z korozją powierzchniową 
wystąpi korozja wewnętrzna lub korozji globalnej będzie towa-
rzyszyć korozja lokalna, zwykle intensywniejsza, 

b. różnice zachodzące pomiędzy środowiskiem rzeczywistym, w 
którym koroduje element konstrukcji, a środowiskiem laborato-
ryjnym (to pierwsze jest bardzo złożone), np. różnica między 
środowiskiem nadmorskim, w którym koroduje element kon-
strukcji, a środowiskiem w komorze mgły solnej, w której koro-
duje badana próbka,  

c. efekt skali wynikający z różnic w wymiarach geometrycznych 
obciążonego obiektu korodującego w rzeczywistych warunkach 
i obciążonego modelu korodującego w laboratorium, 

d. różnice między rzeczywistą funkcją typu ubytek masy – czas 
(zwykle jest to funkcja nieliniowa, np. ), a uśrednioną funkcją te-
go typu liniową, 

e. ekstrapolacja wartości funkcji typu ubytek masy – czas poza 
zakres obejmujący czas badania; w przypadku długich czasów 
funkcja ta już może nie być adekwatna, np. funkcja została zbu-
dowana w czasie badań wynoszącym 3 miesiące, a będzie eks-
trapolowana do okresu 10 lat.  

f. wpływ wymiarów geometrycznych elementów na szybkość 
korozji (ubytku ich masy) w tym samym czasie i tym samym 
medium agresywnym.   

g. zmiana postaci funkcji ubytek masy – czas w trakcie eksploata-
cji konstrukcji. 
W dalszym ciągu pracy przedstawiono dwa przykłady dotyczą-

ce punktu f i g powyższej listy.  
Określenie postępuj korozji elementów jest bardzo istotne.   

3. PRZYKŁADY BADAŃ LABORATORYJNYCH 

Na podstawie badań korozyjnych przeprowadzonych na 12 
próbkach rurowych o różnych średnicach zewnętrznych (grubości 
ścianek 1,2 mm i 1,5 mm i długości od 341cm do 535 cm)  ze stali 
węglowej EN 1.0034, zabezpieczonych z zewnątrz płaszczem z 
polipropylenu zbudowano wykres zilustrowany na rys. 2. Próbki były 
poddane działaniu 5% kwasu siarkowego [9] przez okres 720 go-
dzin (w temperaturze otoczenia) w laboratorium w kuwecie. Po tym 
czasie wyznaczono szybkości korozji. Zależność szybkość korozji - 
średnica rury, rys. 2 - aproksymowano funkcją wielomianową [10] i 
rys. 3 – podano jako średnią arytmetyczną równą 23,82 mm/rok; 
oznacza to nieodporność rur ze stali węglowej na korozję w 5% 
kwasie siarkowym (tab.1). Jak widać z rys. 2, wielomian trzeciego 
stopnia dobrze aproksymuje zależność. Na rys. 3 widać oddalenie 
poszczególnych punktów pomiarowych (każdy punkt został wyzna-
czony z pomiarów na trzech próbkach) od wartości średniej; wartość 
odchylenia standardowego wynosi 4.55, to jest prawie 20%.  Na rys. 
4 zilustrowano tę samą zależność z liniową liną trendu; widać tu 
wolno malejącą linię trendu. W zakresie rozpatrywanych średnic rur 
(15 ÷ 28 mm), np. przy średnicy 25 mm otrzymamy utratę grubości 
ścianek przez rok: około 13 mm - wg rys. 2, 23.82 mm - wg rys. 3, 
23.64 mm - wg rys. 4; czyli różnice są około 50%. Ekstrapolacja 
poza badany zakres średnic daje wyniki utraty grubości ścianek 
różniące się o rząd wielkości, czyli rozbieżne. Formuła uniwersalna 
wymagałaby badań na dużej liczbie próbek o różnych średnicach i 
prowadzonych w długim czasie. Utrata grubości ścianki spowoduje 
obniżenie nośności elementów, co przedstawiono w pracach [5, 6]. 
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Rys. 2. Zależność szybkość korozji masowej – średnica rury ze stali 
węglowej 

 
Rys. 3. Zależność szybkość korozji liniowej – średnica rury oraz 
szybkość średnia (rury ze stali węglowej) 

 
W rozdziale 1 niniejszej pracy wyjaśniono, że może nastąpić 

wzrost szybkości korozji tego samego obiektu na skutek wzrostu 
intensywności oddziaływania agresywnego medium. Jako przykład 
można tu zacytować wynik z pracy [11], w której określano szyb-
kość korozji rur małych średnic ze stali nierdzewnej chromowo –
niklowo –molibdenowej 0H17N12M2 (numer materiałowy 1.4401) w 
5% kwasie siarkowym. Roztwór tego kwasu umieszczono w dwóch 
kuwetach, z których jedna kuweta stała na stole laboratoryjnym, a 
druga kuweta została ustawiona pod wyciągiem. Rurki korodowano 
przez 720 godzin. W kuwecie ustawionej na stole korozja rur nie 
zaszła, to znaczy, że badana stal nierdzewna jest odporna na dzia-
łanie 5% kwasu siarkowego. Zupełnie inny wynik uzyskano dla rurek 
skorodowanych w kuwecie pod wyciągiem – średni ubytek masy rur 
(o średnicach 15 mm, 18 mm, 22 mm i 28 mm) wynosił 2,25 %, a 
obliczona szybkość korozji liniowej była 0,13 mm/rok. Stężenie 
roztworu kwasu siarkowego, które początkowo wynosiło 5% zwięk-

szyło się, ponieważ na skutek działania wyciągu wyparowała woda 
destylowana. Zatem badana stal nierdzewna nie jest odporna na 
działanie kwasu siarkowego o początkowym stężeniu 5% i znajdu-
jącego się pod wyciągiem. Jest to dobrze ilustrujący wzrost agre-
sywności medium. 

 
Rys. 4. Zależność szybkość korozji liniowej – średnica rury ze stali 
węglowej z linią trenu liniowego. 

 
Na rys. 5 i 6 pochodzących z pracy [10] przedstawiono zależ-

ności szybkości korozji od średnicy rury ze stali nierdzewnej chro-
mowo –niklowo –molibdenowej 0H17N12M2 (numer materiałowy 
1.4401) w 20 % kwasie siarkowym. 
 

 
Rys. 5. Zależność szybkość korozji masowej – średnica rury ze stali 
nierdzewnej 
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Rys. 6. Zależność szybkości korozji liniowej – średnica rury ze stali 
nierdzewnej 

 
Roztwór tego kwasu umieszczono w  kuwecie na stole i bada-

nia korozyjne wykonano tak samo jak w przypadku rur ze stali wę-
glowej. Proces korozji był prowadzony w temperaturze otoczenia 
przez okres 720 godzin (30 dób). Wymiary średnic tych rur wynosiły: 
15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm. Podobnie jak w przypadku 
rur ze stali węglowej zależność tę zapisuje wielomianem; tu czwar-
tego rządu. 

PODSUMOWANIE 

W pracy omówiono złożoność procesu korozyjnego i wynikają-
ce z tego trudności w dokładnym wyznaczaniu parametrów korozyj-
nych. W celu dokładnego wyznaczenia parametrów korozyjnych 
potrzebne są wyniki wielu badań doświadczalnych przeprowadzo-
nych w możliwie długim czasie. Pokazano, jako przykłady, wyniki 
laboratoryjnych badań korozyjnych przeprowadzonych na rurach 
stalowych o małych średnicach wykonanych ze stali węglowej i stali 
nierdzewnej. Rury były korodowane w roztworach kwasu siarkowe-
go. Wyniki badań wykazały, że istnieje zależność między średnicą 
rury i szybkością korozji oraz wykazały, że  działanie wyciągu labo-
ratoryjnego powoduje nagły wzrost szybkości korozji rurek zanurzo-
nych w medium w kuwecie pod wyciągiem. Wyników tych nie moż-
na uogólniać, jednak trzeba mieć na uwadze pokazaną w pracy 
tendencję ich zmienności. Wyników badań wykonanych na rurach o 
małych średnicach nie powinno się bezpośrednio przenosić na rury 
o dużych średnicach. 
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About the possibility of the incorrect estimation of parameters 
of corrosive element of the construction 

The corrosion of elements of the construction it is with 

difficulty exactly to estimate. Very important is the definition 

of the speed of the growth of corrosive losses in time. In the 

article the author presented sources of errors appearing at 

the evaluation of results of the corrosion. Particularly one 

discussed different functions of the progress of the corrosion 

and one illustrated it on examples. Was given also 3 exam-

ples of corrosive research carried out in the laboratory, in 

solution 5% and 20% the vitriolic acid, tubular samples car-

bon steel and stainless steel. Results of these research one 

cannot generalize, however it is necessary to bear in mind 

shown tendency. 
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