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Streszczenie 
Niniejszy artykuł został poświęcony podstawowym zagadnieniom 
związanym z korozją elektrochemiczną. Przedstawiono zasadnicze 
mechanizmy opisujące naturę procesów korozyjnych. Ponadto 
zaprezentowano systemy ochrony antykorozyjnej. Zestawiono dwa 
najważniejsze i najczęściej spotykane systemy ochronne konstrukcji 
pełnomorskich oraz obiektów pływających, tj. ochronę katodową oraz 
ochronę anodową, które stosowane są wraz z systemami 
powłokowymi. 

 
Wstęp 

Zjawiska korozji są związane z przejściem metali i ich 
stopów do formy uprzywilejowanej termodynamicznie 
w warunkach ich eksploatacji. Środowisko naturalne 
występujące na Ziemi wpływa niekorzystnie na większość 
popularnych materiałów metalowych stosowanych w przemyśle. 
Charakter utleniający atmosfery uprzywilejowuje występowanie 
żelaza, chromu, glinu, cynku i innych składników stopowych w 
ich formach utlenionych, jak na przykład: Fe(OH)2, Fe2O3, 
Fe3O4, Cr2O3, Al2O3, Al3+, Al2O–, Zn2+, ZnO, ZnO22–. Zależności 
pomiędzy środowiskiem a formą promowaną termodynamicznie 
pokazują diagramy Pourbaix [1-3]. Na rysunku 1 przedstawiono 
wykres Pourbaix dla żelaza [1]. 
 

Rys. 1. 
Diagram Pourbaix żelaza w warunkach standardowych [1] 

Analiza wykresu przedstawionego na rysunku 1 pozwala 
stwierdzić, że żelazo Fe0 nie występuje w warunkach 
standardowych. Forma jaką przybierają związki żelaza zależna 
jest od środowiska eksploatacji, głównie odczynu pH, oraz 
potencjału elektrochemicznego, E, tutaj podanego względem 
standardowej elektrody wodorowej (SHE). Ponadto dane 
wskazują na możliwość ochrony, zarówno anodowej jak 

i katodowej, stali. W dolnej części wykresu prosta na poziomie  
ok. –0,55 V dla zakresu pH (0~9) symbolizuje reakcję anodową: 

 
Fe = Fe2+ + 2e–  (1) 

 
Jest to reakcja utleniania Fe0 do Fe2+, która w procesach 

wtórnych względem reakcji (1), w zależności od środowiska, 
może prowadzić do powstania stałych produktów korozji takich 
jak Fe(OH)2·nH2O, w środowisku silnie zasadowym, a następnie 
do formowania nietrwałego, słabo związanego z powierzchnią, 
związku FeO·nH2O. W środowisku utleniającym, zawierającym 
np. rozpuszczony tlen z atmosfery, reakcją wtórną będzie 
utlenienie jonów żelaza (II) do jonów żelaza (III). Kationy Fe3+ 
mogą zostać wytrącone w postaci Fe(OH)3·nH2O, oraz w formie 
tlenkowej Fe2O3·nH2O. Polaryzując element stalowy w kierunku 
wartości ujemnych, poniżej ok. –0,55 V, uzyskiwany jest stan, 
w którym uprzywilejowanym termodynamicznie jest występowa-
nie żelaza w formie metalicznej na zerowym stopniu utlenienia. 
Zabieg ten jest znany jako ochrona katodowa. 

Polaryzując element stalowy w kierunku potencjału 
o wartościach dodatnich, zwłaszcza w środowiskach kwasów 
o właściwościach utleniających, np. kwas siarkowy (VI), azotowy 
(V), uzyskuje się zwartą warstwę ochronną, w skład której 
wchodzą tlenki żelaza (III) i innych dodatków stopowych w danej 
stali, stabilizowaną kwaśnym środowiskiem utleniającym, oraz 
przyłożonym potencjałem. Ten typ ochronny nazywany jest 
ochroną anodową, stosowaną głównie w zbiornikach do 
przewozu kwasu siarkowego (VI). 
 
1. Korozja elektrochemiczna: mechanizm 
i zapobieganie 

Korozja elektrochemiczna jest procesem degradacji 
materiałów metalowych w środowisku elektrolitu. Wiąże się ona 
z zachodzeniem przynajmniej dwóch podstawowych procesów: 
depolaryzacji, oraz przepływu ładunków (rys. 2). 

 
Rys. 2. Schemat korozji elektrochemicznej 
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Reakcja korozji na anodzie przedstawiona została wcześniej 
(1). Proces depolaryzacji tlenowej w środowisku obojętnym 
przebiega zgodnie z reakcją (2): 

 
O2 + 2H2O + 4e– = 4OH– (2) 

 
W reakcji depolaryzacji tlenowej zachodzącej na obszarze 

katodowym bierze udział tlen rozpuszczony w elektrolicie. W 
wyniku reakcji (2) następuje lokalna zmiana środowiska na 
bardziej zasadowe. Konsekwencją reakcji (2) jest zmiana 
potencjałów pomiędzy obszarami anodowymi a katodowymi. 
Zmianie odczynu pH środowiska mogą towarzyszyć reakcje 
wtórne, prowadzące do powstania osadów (3, 4): 

 
Fe2+ + 2OH– = Fe(OH)2,s (3) 

 
Fe3+ + 3OH– = Fe(OH)3,s (4) 

 
Powstawanie osadów na powierzchni metali sprzyja 

rozwojowi procesu korozji pod-osadowej, gdzie powstają ogniwa 
zróżnicowanego natlenienia. Jest to szczególnie niebezpieczne 
przy przewozie płynów, jeśli w zbiornikach nie występują 
wystarczająco silne pływy pozwalające na zerwanie powstającej 
warstwy osadowej. 

Kontakt elektryczny umożliwiający przepływ ładunków 
między anodą i katodą jest niezbędny do zaistnienia korozji 
elektrochemicznej. W celu eliminacji zagrożenia korozyjnego 
zwykle stosuje się materiały o zbliżonych potencjałach 
elektrochemicznych nie różniących się bardziej niż 50 mV. 
Ponadto pomiędzy elementami z różnych materiałów 
(o zróżnicowanych potencjałach) należałoby stosować 
przekładki izolujące. Jednym ze sposobów zapobiegania korozji 
jest stosowanie powłok ochronnych izolujących materiał od 
elektrolitu. Zwykle są to powłoki organiczne o wysokiej 
rezystywności. Innymi typami powłok są powłoki metalowe 
anodowe i katodowe. W transporcie morskim i konstrukcjach off-
shore stosowane są organiczne systemy powłokowe. 

Zapobieganie procesom korozji elektrochemicznej może 
polegać również na wytworzeniu dodatkowych ogniw 
korozyjnych na tzw. protektorach; jest to zjawisko korozji 
galwanicznej. Zwykle są to elementy cynkowe przyłączone 
złączem elektrycznym do materiału konstrukcyjnego, np. do 
burty, lub filaru platformy wiertniczej. Zasada działania 
protektora polega na spolaryzowaniu materiału konstrukcyjnego 
w taki sposób, aby stał się on katodą, na której nie zachodzi 
proces korozji. Przyłączony element cynkowy stanowi anodę – 
ulega korozji. Tego typu zabezpieczenie wymaga okresowej 
konserwacji – wymiany protektorów na nowe. Jest ono często 
stosowane we współpracy z ochroną powłokową. 

Istnieją substancje pozwalające na ograniczenie bądź 
eliminację depolaryzatora ze środowiska. W przypadku gdy 
depolaryzatorem jest tlen, można stosować np. hydrazynę. 
Reakcja (5) przedstawia proces odtleniania. 

 
N2H4 + O2 = N2 + 2H2O (5) 

 
Procesy odtleniania stosuje się głównie w obiegach 

zamkniętych. Innymi związkami chemicznymi pozwalającymi  
na ograniczenie procesów korozyjnych są tzw. inhibitory korozji. 
Istnieją trzy główne typy inhibitorów: anodowe, katodowe, oraz 
mieszane. Wpływają one w różnoraki sposób na korozję, mogą 
reagować bezpośrednio z powierzchnią. Mogą tworzyć zwarte 
warstwy tlenkowe – działanie pasywujące, tworzyć 
nierozpuszczalne związki na powierzchniach anodowych 
i katodowych ograniczając procesy dyfuzyjne zachodzące 

w warstwie wierzchniej, zwiększyć rezystancję elektrolitu. 
Podobnie jak substancje odtleniające tak inhibitory stosuje  
się w instalacjach zamkniętych, niekiedy można spotkać  
tzw. inhibitory lotne. Działanie inhibitorów polega na przejściu 
inhibitora ze źródła stałego bądź ciekłego do fazy gazowej, 
a następnie osadzenie się pod postacią cienkiego filmu  
na powierzchni chronionego metalu. Są to dogodne inhibitory  
do ochrony elementów o złożonych konstrukcjach, np. podczas 
magazynowania. Jednym z producentów zaawansowanych 
systemów inhibitujących jest firma Cortec, produkująca 
inhibitory lotne VpCI (vapor phase corrosion inhibitor). Ponadto 
istnieją jeszcze wyżej wspomniane aktywne systemy ochrony 
przeciw korozji (z zewnętrznym zasilaniem): ochrona anodowa 
i katodowa. Tę ostatnią bardzo często stosuje się do ochrony 
konstrukcji morskich. 

Tabl. 1. Przykłady stali stosowanych w konstrukcjach morskich [3,4] 

 
 

Jednym z ważniejszych zagadnień poruszanych podczas 
projektowania statków, konstrukcji pracujących w środowisku 
morskim, jest dobór odpowiednich materiałów konstrukcyjnych. 
Powinny one charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością 
zależną od typu elementu oraz odpornością na procesy 
korozyjne występujące w środowisku wody morskiej o różnym 
zasoleniu. Przy budowie statków stosuje się głównie tzw. stale 
kadłubowe o podwyższonej wytrzymałości: AH32, DH32, EH32, 
AH36, DH36, EH36, AH40, DH40, EH40 [4] oraz stale 
konstrukcyjne do przeznaczenia ogólnego, np. S235JR. 
W miejscach szczególnie narażonych na korozję, zwłaszcza 
w łącznikach, zalecane jest stosowanie stali odpornych na 
korozję. Zwykle są to stale austenityczne chromowo – niklowe: 
AISI 321, AISI 304L, AISI 316L [4]. Stale te zawierają wysoką 
ilość chromu, dzięki czemu ulegają one pasywacji, tworząc 
warstwę wierzchnią ograniczającą procesy korozyjne. Ich wadą 
jest trudna spawalność oraz szczególne narażenie na korozję 
wżerową – proces korozyjny zachodzący w elektrolitach 
zawierających jony halogenkowe, np. Cl–. Proces korozji 
wżerowej polega na rozpuszczaniu warstwy pasywnej przez 
aniony Cl– i ma w późniejszych stadiach charakter 
autokataliczny. Stale konstrukcyjne stosowane w elementach 
off-shore zestawiono wraz z zastosowaniem i składem 
chemicznym w Tablicy 1 [5,6]. 
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2. Systemy antykorozyjne w konstrukcjach stałych 
pracujących w warunkach morskich 

W Polskiej Normie PN–EN 12473:2005 [7] zawarte są ogólne 
zasady ochrony katodowej w wodzie morskiej. Projektowanie 
ochrony katodowej uwzględnia następujące czynniki: 
rozpuszczalność tlenu, prądy morskie, osady wapienne, 
temperaturę, zasolenie, odczyn pH, porastanie organizmami 
morskimi, głębokość na jakiej znajduje się konstrukcja, zmiany 
sezonowe i sztormy. Wszystkie powyższe czynniki mają wpływ  
na procesy korozyjne zachodzące na powierzchni materiału 
konstrukcyjnego. Ochrona katodowa polega na obniżeniu 
potencjału obszaru katodowego w kierunku anodowym,  
co powoduje znaczne ograniczenie prędkości procesów 
korozyjnych, nawet do ich pełnej eliminacji [5]. Na rysunku 3 
przedstawiono ogólny wykres kinetyki reakcji korozyjnych w 
środowisku wodnym. 

 

 
Rys. 3. Zależność pomiędzy wartością logarytmiczną prądu 
korozyjnego a potencjałem elektrodowym 

 
Rysunek 3 schematycznie przedstawia kinetykę procesów 

korozyjnych dla reakcji katodowej o potencjale stacjonarnym Ek 
i anodowej o potencjale stacjonarnym Ea. Prąd korozyjny ikor 
wyrażony na wykresie w postaci log(ikor) występuje w punkcie 
przecięcia krzywych anodowej i katodowej. Odpowiada on 
równowadze kinetycznej pomiędzy reakcjami (1) i (2).  

W ochronie katodowej polaryzuje się chroniony element 
doprowadzając prąd o odpowiedniej wartości. Gdy jest on równy 
i(Ekor)–i(Ea), szybkość procesów korozyjnych na chronionym 
elemencie wynosi 0. Schemat ochrony katodowej elementu w 
wodzie przedstawiono na rysunku 4. W aktywnej ochronie 
katodowej stosuje się nieroztwarzane anody wykonane np. 
z grafitu, bądź pokryte cienką warstwą platyny. 

 

Rys. 4. Schemat systemu ochrony katodowej 

Na powierzchni anody w środowisku wody morskiej 
zachodzą reakcje (6) i (7): 

2Cl– = Cl2 + 2e– (6) 

2H2O = O2 + 4H+ + 4e– (7) 

Ładunek powstały w wyniku reakcji anodowych 
odprowadzany jest przez system sterujący ochroną, będący 
źródłem prądu stałego. 

Na powierzchni konstrukcji chronionej zachodzi reakcja 
depolaryzacji tlenowej (2), niezbędny ładunek elektryczny 
dostarczany jest przez system sterujący. Prąd potrzebny  
na częściową bądź pełną ochronę katodową zależy od wielkości 
powierzchni konstrukcji. Zwykle stosowana jest dodatkowa 
ochrona pod postacią ochrony powłokowej, współpracująca  
z systemem ochrony katodowej. Organiczne powłoki ochronne, 
pomimo częściowej przepuszczalności elektrolitu i tlenu, 
znacząco ograniczają efektywną powierzchnię narażoną na ataki 
korozyjne. Zastosowanie powłok ochronnych pozwala w znaczą-
cym stopniu na ograniczenie prądu polaryzacji konstrukcji 
chronionej oraz znaczne wydłużenie procesów eksploatacji.  

 

 

Rys. 5. Schemat systemu ochrony z roztwarzaną anodą 

Innym sposobem ochrony przed korozją w środowisku 
wodnym jest zastosowanie ochrony protektorowej. Podobnie jak 
w przypadku ochrony katodowej, metoda ta polega na 
odpowiednim spolaryzowaniu konstrukcji chronionej. W tym celu 
stosowane są tzw. protektory – elementy wytworzone z metali 
mniej szlachetnych od chronionej konstrukcji. Są to głównie 
anody cynkowe, podłączone przyłączem elektrycznym do 
powierzchni chronionej konstrukcji. Na rysunku 5 przedstawiono 
schemat ochrony protektorowej. 

Cynkowa anoda chroniąca konstrukcję w trakcie 
eksploatacji jest roztwarzana w procesach korozyjnych. 
Zachodzą reakcje zgodnie z równaniem (8): 

Zn = Zn2+ + 2e– (8) 

Uwalniany ładunek odprowadzany jest przez przyłącza 
elektryczne do konstrukcji chronionej, na powierzchni chronionej 
zachodzą reakcje depolaryzacji tlenowej. System ochronny  
z roztwarzaną elektrodą wymaga regularnych konserwacji,  
tj. wymiany zużytych protektorów na nowe. Zwykle elementy 
chronione są przez większą liczbę protektorów rozmieszczonych 
w regularnych odstępach. Odległości pomiędzy protektorami oraz 
ich liczba zależy od warunków eksploatacyjnych, np. obecności  
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i jakości systemu powłokowego, rozpuszczalności gazów, 
głębokości, temperatury wody, odczynu pH środowiska, pływów, 
stopnia zasolenia, możliwości rozwoju organizmów biologicznych 
na powierzchni, itp. 

 W trakcie eksploatacji konstrukcji, w których zastosowane 
zostały systemy ochrony protektorowej czy anodowej, mogą 
wystąpić negatywne zjawiska takie jak: wydzielanie wodoru, 
zmiana odczynu środowiska przyelektrodowego na bardziej 
zasadowy, wydzielanie chloru, występowanie prądów 
błądzących. W trakcie wydzielania wodoru przy odpowiednio 
głębokiej polaryzacji istnieje możliwość wytworzenia wodoru 
atomowego. Jest to szczególnie niebezpieczne dla konstrukcji 
ze stali ferrytycznych i martenzytycznych. Atomowy wodór 
posiada zdolność wnikania w strukturę krystaliczną metalu, 
powodując kruchość wodorową, co prowadzi do znacznego 
obniżenia wytrzymałości materiału [8,9]. Skutkować to może 
zniszczeniem elementów chronionych. 

Zmiana odczynu na bardziej zasadowy wiąże się 
z wydzielaniem w obszarze chronionej konstrukcji jonów OH–. 
Są one szczególnie niebezpieczne dla powłok organicznych, 
zawierających w swojej masie pigmenty. Ponadto zasadowe 
środowisko niekorzystnie wpływa na elementy wykonane 
z aluminium, bądź jego stopów. W zasadowym środowisku 
warstwa ochronna na powierzchniach tych materiałów może 
zostać rozpuszczona. 

Prądy błądzące powstają podczas aktywnej ochrony 
katodowej. Stanowią one zagrożenie dla elementów będących 
w pobliżu konstrukcji chronionych katodowo. Mogą one 
prowadzić do znacznie przyspieszonych procesów korozyjnych. 

 
Podsumowanie 

Elektrochemiczna ochrona, zarówno katodowa jak 
i protektorowa, znajduje szerokie zastosowanie w eksploatacji 
urządzeń, konstrukcji, pojazdów, obiektów narażonych na 
działanie agresywnego środowiska morskiego. Jest ona również 
wykorzystywana do ochrony konstrukcji lądowych, np. aktywna 
ochrona katodowa stosowana jest do protekcji rurociągów 
zakopanych w glebie. Ochrona protektorowa stosowana jest 
między innymi do ochrony zbiorników zakopanych w glebie na 
stacjach paliw, gdzie nie może zostać zastosowana ochrona 
aktywna ze względów bezpieczeństwa.  

Powłoki ochronne zawierające pigment cynkowy, cynk 
nakładany galwanicznie bądź ogniowo, stanowią pewną formę 
ochrony protektorowej. W przypadku tych powłok, podobnie jak 
przy protektorach, następuje polaryzacja chronionej konstrukcji 
gdy na skutek uszkodzeń mechanicznych powłoki te zostaną 
uszkodzone. Stosowanie ochrony protektorowej jest tańsze 
w eksploatacji, wystarczy wymienić okresowo protektory. 
Eksploatacja systemu ochrony katodowej jest znacznie 
kosztowniejsza, wymagane są okresowe kontrole sprawności, 
monitoring – w przypadku błędu systemu sterującego prądem 
polaryzującym występuje niebezpieczeństwo znacznego 
przyspieszenia procesów korozyjnych. Ponadto system ten 
wymaga ciągłego zasilania zewnętrznego, jednak w praktyce 
stanowi on znacznie lepsze zabezpieczenie przed korozją. 
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Corrosion protection system used  
in offshore constructions 

This paper describes fundamental issues concerned with 
electrochemical corrosion. Basic mechanism of electrochemical 
corrosion has been described. The paper also describes corrosion 
protection systems that are used in the offshore construction during  
exploitation. In the summary, two most common corrosion protection 
systems have been described: cathodic protection, and anodic 
sacrificial protection used with advanced coating systems. 
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