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OCHRONA ANTYKOROZYJNA MORSKICH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym morskich kon-

strukcji jednostek pływających w odniesieniu do destrukcyjnego, korozyjnego oddziaływania środowiska morskie-

go. Każdy środek transportu eksploatowany w środowisku wody i atmosfery morskiej ulega stosunkowo przyśpie-

szonemu niszczeniu korozyjnemu w porównaniu do innych naturalnych ośrodków korozyjnych. Stopień zasolenia, 

dotlenienie, temperatura i pH wody morskiej decydują o szybkości korozji. Konsekwencją oddziaływania korozji 

elektrochemicznej o charakterze równomiernym czy wżerowym są ubytki materiałowe, powodujące zmniejszenie 

pierwotnych przekrojów elementów nośnych konstrukcji i wzrost naprężeń a tym samym zagrożenia bezpieczeństwa 

eksploatacyjnego. Zintegrowany system ochrony biernej (farby, protektory anodowe) i czynnej (katodowej) stero-

wany automatycznie zależnie od warunków pływania oraz coraz częściej stosowany monitoring korozyjny minima-

lizuje degradacyjne, niekontrolowane oddziaływanie wody morskiej na powierzchnie metaliczne konstrukcji mor-

skich. 

WSTĘP 

Na morskich akwenach dochodzi do awarii jednostek pływają-
cych, obiektów i budowli oceanotechnicznych spowodowanych 
oddziaływaniem min. korozji. Niekontrolowany przebieg procesów 
korozyjnych na ważnych elementach konstrukcji morskich często 
prowadzi do niespodziewanych zjawisk, które zagrażają życiu pasa-
żerom i załodze ale także stanowią zagrożenie skażenia środowiska 
przewożonym ładunkiem. Brak lub zaniedbanie okresowego nadzo-
ru ( przeglądy bieżące, okresowe) elementów nośnych konstrukcji 
czy napędu okrętowego a przede wszystkim poprawności działania 
systemów ochrony antykorozyjnej może być powodem niezdolności 
do bezpiecznej eksploatacji. Przeciwdziałanie tym zjawiskom pro-
wadzącym początkowo do niesprawności a przy braku przeciwdzia-
łania do awarii ma swój początek w projektowaniu. W tym działaniu 
szereg działań antykorozyjnych dotyczy rodzaju stosowanych meta-
licznych materiałów konstrukcyjnych (np. dodatki stopowe, sposoby 
obróbki cieplnej i cieplno–chemicznej) oraz metod ich ochrony przed 
korozją. W pierwszej kolejności opracowuje się sposoby zminimali-
zowania zagrożeń, związanych z powstawaniem ogniw korozyjnych, 
które są głównym powodem korozji elektrochemicznej w wodzie 
morskiej.  

Bezpieczeństwo to największa troska konstruktorów wszelkich 
obiektów technicznych (OT) we wszystkich dziedzinach życia. 
Ochrona zdrowia i życia personelu obsługującego lub użytkowników 
OT ma najwyższy priorytet podczas projektowania budowli, kon-
strukcji, maszyny i urządzeń w tym również jednostek pływających i 
ich mechanizmów. Projektant, konstruktor takich obiektów musi 
uwzględnić właściwości zastosowanego materiału konstrukcyjnego, 
zakładając eksperymentalnie warunki pracy, oddziaływanie środo-
wiska, w którym będzie eksploatowany dany obiekt itp. Obliczenio-
wa wytrzymałość konstrukcyjna OT musi uwzględniać współczynnik 
bezpieczeństwa, którego wartość uzależniona jest od „odpowie-
dzialności” konstrukcji. Podstawowym warunkiem bezpiecznej 
eksploatacji konstrukcji jest spełnienie warunku opisanego wzorem  
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gdzie: e- naprężenia eksploatacyjne; 
 k- uogólniony współczynnik naprężeń dopuszczalnych; 
 Re- granica plastyczności materiału konstrukcyjnego; 

 X- współczynnik bezpieczeństwa, którego wartość zależy od odpo-

wiedzialności konstrukcji 1,25. 
 

Współczynnik bezpieczeństwa uwzględnia podatność korozyj-
ną zastosowanego materiału konstrukcyjnego opisaną szybkością 
korozji (Vk). Vk określa się w zależności od typu korozji przyjmując 
ogólną zasadę - ubytek masy w przedziale czasu. Tak wyznaczona 
Vk winna być zbliżona do Vk wyznaczonej z praw Faradaya 
uwzględniające prąd korozyjny 

m=k ikor t  (2) 
gdzie: m – masa substancji wydzielonej na elektrodzie; 
 k – równoważnik elektrochemiczny; 
 ikor t- ładunek elektryczny [As] przepływający prze elektrolit. 

 
Na przykład stal koroduje w wodzie morskiej ze stosunkowo 

stałą szybkością równą w przybliżeniu 25 mddmg/dm2 • dzień - mdd 
(miligrams per sąuare de-cimeter per day) lub 0,005 cal/rok - ipy 
(inches penetration per year) . Wartości te są wartościami średnimi 
(w czasie), ponieważ na początku szybkość korozji jest zwykle 
większa niż na końcu. Do przeliczania jednostek ipy na mdd, lub 
odwrotnie, konieczne jest uwzględnienie gęstości metalu. Dany 
ubytek masy metalu na jednostkę powierzchni w przypadku lekkich 
metali (np. aluminium) odpowiada większym liniowym ubytkom 
metalu (grubości) niż dla metali ciężkich (np. ołowiu). 

Kryterium podziału metalicznych materiałów konstrukcyjnych 
jest Vk określająca ich przeznaczenie. Materiały konstrukcyjne 
przeznaczone na konstrukcje wysokoobciążone należące do tej 
grupy są odporne na działanie korozji w stopniu zadawalającym, 
czyli gdy Vk < 0,005 ipy (0,15 mm/rok). Druga grupę stanowią mate-
riały, których stosunkowo dobra odporność na korozję opisana jest 
przez Vk i Vk = 0,005 - 0,05 ipy (0,15 -1,5 mm/rok). Z tych metali 
można budować konstrukcje średnio obciążone a także zbiorniki, 
rury, korpusy zaworów, łby śrubowe itp. Każdy metal, którego Vk > 
0,05 ipy (> 1,5 mm/rok) winien być eliminowany z zastosowania na 
konstrukcje morskie. Do oceny odporności korozyjnej stali, która ma 
charakter równomierny (ogólny) praktycy stosują skalę pokazaną w 
tab.1. Korozja jest procesem naturalnego roztwarzania materiałów 
konstrukcyjnych. Jest to proces zachodzący w ciągły sposób, po-
wodujący stopniowe obniżanie właściwości wytrzymałościowych 
technologicznych i użytkowych materiałów konstrukcyjnych pod 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dodatek_stopowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%B3bka_cieplna_stop%C3%B3w_%C5%BCelaza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%B3bka_cieplno-chemiczna_stop%C3%B3w_%C5%BCelaza
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wpływem chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania 
środowiska naturalnego. 

Tab.1. Umowne skale szacowania odporności na korozję  
równomierną (ogólną) stali konstrukcyjnej [2,9]. 

Stopień odporności Grupa odporności Szybkość korozji [mm/rok] 

1 I. Całkowicie odporna poniżej 0,001 

2 
3 

II. Bardzo odporne 
0,001–0,005 
0,005–0,01 

4 
5 

III. Odporne 
0,01–0,05 
0,05–0,1 

6 
7 

IV. Mniej odporne 
0,1–0,5 
0,5–1,0 

8 
9 

V. Mało odporne 
1,0–5,0 
5,0–10 

10 V. Nieodporne powyżej 10 

 
Ubytki korozyjne stali szacuje się na poziomie ok. 5 ton/s w 

ujęciu globalnym a koszt w niektórych krajach uprzemysłowionych z 
powodu szkód korozyjnych i konieczności stosowania ochrony 
antykorozyjnej oraz kosztów awarii i przedwczesnych remontów 
przekracza 6% produktu narodowego brutto (279 mld $ rocznie) [1]. 

Przebieg procesów korozyjnych zależy od wielu czynników, 
które możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy: czynniki we-
wnętrzne i zewnętrzne. Czynniki wewnętrzne odniesiono do wła-
ściwości materiału konstrukcyjnego natomiast czynnikom ze-
wnętrznym przyporządkowano właściwości naturalnego ośrodka 
korozyjnego [2]. Tym ośrodkiem jest woda i atmosfera, których 
właściwości destrukcyjnego, korozyjnego oddziaływania zależą od 
składu chemicznego, stopnia napowietrzenia i zanieczyszczenia. 
Czynniki wewnętrzne opisują wpływ składu chemicznego i obróbki 
cieplnej (z tym związanej struktury) materiału konstrukcyjnego na 
stopień podatności do naturalnego niszczenia korozyjnego (degra-
dacji środowiskowej).  

To właśnie typ środowiska korozyjnego decyduje o rodzaju ko-
rozji i sposobie przebiegu procesów korozyjnych na powierzchni 
materiałów konstrukcyjnych. W suchych gazach zachodzi korozja 
chemiczna często zwana gazową, szczególnie intensywna w pod-
wyższonych temperaturach, w której dwutlenek siarki i siarkowodór 
atakują srebro, miedz i nikiel. Ten rodzaj korozji charakterystyczny 
dla wyrobów hutniczych (zendra- warstewka zgorzeliny) jest także 
znana eksploatatorom silników spalinowych gdzie powietrze i gazy 
spalinowe mogą wywoływać odwęglanie stali i jej korozję (gniazda i 
zawory wydechowe, dysze silników odrzutowych). Korozja che-
miczna zachodząca przy wilgotności powietrza powyżej 70% (po-
woduje kondensację pary wodnej) oraz w dużym stopniu zanie-
czyszczenia powietrza (np.SO2, sadze, pył węglowy) zmienia pro-
ces utleniania na korozję elektrochemiczną. Woda zawarta w powie-
trzu lub w wodzie wraz z solami mineralnymi i zanieczyszczeniami 
stanowi elektrolit składający się z agresywnie korozyjnych jonów 
wodorowych, dodatkowo zawierających kwasy humusowe i bakterie 
mogące rozkładać ochronne warstwy izolacyjne. Reasumując, 
korozja w większości elektrochemiczna, zachodzi na powierzchni 
każdego materiału konstrukcyjnego bez wzglądu na to, w jakim 
ośrodku naturalnym się on znajduje. Przeciwdziałaniem dla korozji 
są wszelkie zabiegi mające na celu minimalizowanie skutków jej 
destrukcyjnego działania np. przez stosowanie ochrony antykoro-
zyjnej (czynnej, biernej lub kombinowanej). 

Wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu korozji elektro-
chemicznej można ograniczyć obecne straty korozyjne, bez dodat-
kowych inwestycji, nawet o 40%. Stosując wiedzę z zakresu chemii  
i ochrony środowiska możemy wielokrotnie zmniejszyć zagrożenie 
środowiska powodowane przez korozję [3]. 

Opisując problematykę korozji morskich środków transportu 
pasażerskiego czy towarowego a także okrętów należy podkreślić, 
że oprócz sfery ekonomicznej musimy być uwzględniony aspekt 
bezpieczeństwa. Korozja zbiorników paliwa prowadzi do poważnego 
skażenia wody, korozja gazociągów stwarza niebezpieczeństwo 
wybuchu, korozja układu napędowego lub sterowania jednostki 
pływającej może spowodować awarię i w rezultacie zagrożenie 
zdrowia lub życia ludzkiego. Procesy korozyjne powinny przebiegać 
pod nadzorem, włącznie z monitoringiem potencjału korozyjnego, z 
uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających 
wpływ na szybkość korozyjnego roztwarzania materiałów. 

1. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE–MATERIAŁ 
KONSTRUKCYJNY 

Każdy rodzaj materiału konstrukcyjnego metaliczny i niemeta-
liczny podlega procesowi naturalnej korozji. Przebieg procesów 
korozyjnych zachodzących na powierzchni materiałów konstrukcyj-
nych uwarunkowany jest istnieniem elektrolitu (wody, wilgoci wraz z 
rozpuszczonymi związkami chemicznymi i gazami) i tlenu jako 
depolaryzatora.  

Im materiał konstrukcyjny posiada większy stopień czystości 
tym bardziej odporny jest na korozję. Większość materiałów kon-
strukcyjnych stosowanych do budowy konstrukcji morskich to mate-
riały metaliczne głównie stale kadłubowe i stopy nieżelazne jak 
stopy aluminium, miedzi, tytanu. Zadaniem projektanta jest dobór 
materiału ekonomicznie uzasadnionego. Powszechnie do budowy 
obiektów technicznych stosuje się stopy żelaza, aluminium, miedzi i 
rzadziej tytanu, których technologia wytwórstwa ma także wpływ na 
ich podatność korozyjną. Obróbka cieplna jest zabiegiem technolo-
gicznym mająca na celu nadanie materiałowi odpowiednich właści-
wości wytrzymałościowych i korozyjnych przy ustalonym składzie 
chemicznym. Struktura materiału konstrukcyjnego powstająca w 
wyniku wyżarzania, hartowania, ulepszania cieplnego posiada 
cechy jednorodności zmniejszająca możliwości powstawania mi-
kroogniw korozyjnych. Poprawnie dobrane parametry obróbki ciepl-
nej stopów (materiałów wielofazowych) może zapobiec powstawa-
niu korozji międzykrystalicznej przez równomierne rozłożenie ma-
łych faz anodowych w osnowie kryształu. Podatność metali i stopów 
na korozję elektrochemiczną jest zależna od składu chemicznego i 
struktury fazowej stopu. Odpowiedni dobór składu chemicznego 
może spowodować przesunięcie standardowego potencjału elektro-
dowego stopu do dodatnich wartości, zapewniając wysoką odpor-
ność na korozję. 

Wysoką odporność na korozję elektrochemiczną wykazują sto-
py lub metale jednofazowe, gdyż nie występują na ich powierzchni 
mikroogniwa pomiędzy dwiema fazami. Dążenie do uzyskania 
struktury jednofazowej stanowi więc jedną z zasad komponowania 
składów chemicznych stopów odpornych na korozję elektroche-
miczną. 

Większość materiałów stosowanych na jednostki pływające to 
materiały do przeróbki plastycznej podatne do gięcia, cięcia i spa-
wania, w których naprężenia własne zminimalizowano przez wła-
ściwą hutniczą obróbkę cieplną. Jednak w wyniki tworzenia kon-
strukcji w materiale powstają naprężenia, które potęgują podatność 
do korozji np. w obszarach spawanych, giętych itp. Odlewy, a więc 
materiał konstrukcyjny ukształtowany w hucie ma większą odpor-
ność na korozję ze wzglądu na mniejsze naprężenia własne. 

Ostatnim czynnikiem decydującym o przebiegu korozji jest stan 
powierzchni materiału konstrukcyjnego. Im mniejsza chropowatość 
powierzchni uzyskana w wyniku np. szlifowania uniemożliwia za-
trzymywanie się na jej powierzchni pyłów, osadów, kropli wody a 
więc eliminuje się warunki do powstania korozji. Ponadto każdy 
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obiekt techniczny po finalnym wykonaniu jest malowany, lakierowa-
ny (zapewnia to gładkość powierzchni) co w dwojaki sposób zapo-
biega korozji ze względu na właściwości przeciwkorozyjne tych 
powłoki malarskich. 

Właściwości niektórych metali nieszlachetnych jak Al, Cr, Ni, 
czy Zn tworzą w środowisku obojętnym na swojej powierzchni trud-
no rozpuszczalną (zwarte i mocno związane z powierzchnią) war-
stewkę pasywną odporną na korozję. To między innymi skład war-
stwy korozyjnej (zasadowe węglany miedzi, siarczek srebra czy Al 
(OOH) warunkuje nie tylko przebieg korozji, ale także wymusza 
stosowanie dodatkowych zabiegów technologicznych związanych z 
wytworzeniem obiektu technicznego (np. oczyszczanie mechanicz-
ne lub chemiczne krawędzi aluminiowych blach przed spawaniem 
itp.). Istnienie trwałej warstewki tlenkowych na powierzchni materia-
łu konstrukcyjnego stanowi podstawę stosowania monitoringu koro-
zyjnego. Przykład takich działań pokazano na rys.1. 

Wykorzystując założenia patentu nr 216723 przeprowadzono 
zapis potencjału elektrochemicznego i odkształceń na wybranych 
obszarach nadbudówki okrętowej podczas eksploatacji w morzu 
(rys.2). Uproszczony laboratoryjny układ pomiarowy (z elektrodą 
Ag/AgCl), który wcześniej wykorzystano do wyznaczenia potencjału 
i charakterystycznych poziomów naprężeń powodujących pękanie 
warstewki pasywnej, wykorzystano na rzeczywistym obiekcie badań 
(rys.2b). Na tym samym rysunku pokazano klejenia tensometrów 
umożliwiające rejestrację odkształcenia skorelowane czasowo z 
pomiarem potencjału. Te badania mechaniczno-elektrochemiczne 
przeprowadzono dla nadbudówka okrętu wykonanej ze stopu alu-
minium.  

Oscylacje potencjału korozyjnego względem potencjału stacjo-
narnego świadczą i potwierdzają osłabienie i pękanie warstewki 
tego stopu w zakresie eksploatacyjnym (sprężystym). Skorelowanie 
czasowe rejestrów potencjału elektrochemicznego z rejestrowanym 
odkształceniem oraz zapisami w dziennikach okrętowych (maszy-
nowym, nawigacyjnym i zdarzeń) umożliwia określenie przyczyn 
pękania ochronnej warstewki tlenkowej, w wyniku czego zostają 
zainicjowane degradacyjne procesy korozyjne. 

 

 
Rys.1. System monitoringu korozyjnego aluminiowej nadbudówki 
okrętowej realizowany przez pomiar potencjału (Data Logger) i 
odkształcenia układ tensometryczny z rejestracją cRIO z modułem 
NI 9107(b) [4] 

 
Na rys.2 przedstawiono zapis oscylacji potencjału elektroche-

micznego, który odniesiony do czasu i dokumentacji okrętowej 
umożliwia identyfikację przyczyń pękania ochronnej warstwy tlen-
kowej i inicjacji procesów korozyjnych. 

 
 

 

 
Rys.12. Wykresy rejestrowanego  elektrochemicznego potencjału stacjonarnego mierzonego na 

obszarach 1-3 PBP(G, A, S)  i 4LBPA okrętu przez 12 dni pobytu okrętu w morzu z postojem w 

porcie (ćwiczenia Baltops 2010 cz.II)  

 
Rys.2. Wykresy rejestrowanego elektrochemicznego potencjału 
stacjonarnego mierzonego na obszarach 1-4 nadbudówki okrętu, 
prawa burta pokład (PBP): główny (G) , nawigacyjny (N-maszt), 
artyleryjski (A), sygnałowy (S) przez 10 dni pobytu okrętu w morzu z 
postojem w porcie [4] 

 
Projektowany system sygnalizowania (akustyczny, wizualny 

czy sms-owy) uruchamiany w chwili przekroczenia wartości reje-
strowanego potencjału -100mV poniżej stacjonarnego powiadamia 
załogę o zainicjowaniu korozji (na długo przed widocznymi efektami 
jej degradacyjnego działania) , a także pozwala wytypować przy-
czyny tego stanu, a więc warunki hydro-meteo, szybkość pływania 
bądź czynności wykonywane na okręcie np. strzelanie artyleryjskie 
[4]. 

2. ŁĄCZENIA MATERIAŁU KONSTRUKCYJNEGO 

Każda konstrukcja wytworzona w określonej technologii łączy 
w sposób trwały (spajanie) lub rozłączny (np. połączenia kształtowe) 
kilka rodzajów materiałów, tworząc w obecności elektrolitu (powie-
trze, woda) typowy przykład galwanicznego ogniwa korozyjnego. To 
makroogniwo korozyjne stanowią połączone elektrycznie (styk 
metaliczny) materiały o różnym potencjale elektrochemicznym 
(własnym). Potencjał własny tworzą lokalne ogniwa powstające w 
rezultacie niejednorodności chemicznej lub fizycznej fazy metalicz-
nej (niejednorodność różnych faz krystalicznych stopu, wtrącania 
faz obcych, lokalne różnice naprężeń odkształceń i stanu gładkości 
powierzchni) albo na skutek różnic w stężeniu elektrolitu. Efektem 
tego są korozyjne ubytki materiału konstrukcyjnego (plamy, wżery) 
w strefach anodowych co obniża wytrzymałość elementu lub całości 
konstrukcji jednostki pływającej.  

W materiałach niemetalicznych (np. szkło) procesy korozyjne 
przebiegają w innych warunkach i w znacznie mniejszym stopniu niż 
dla metali. Pęcznienie i solwatacja to procesy korozyjne charaktery-
styczne dla tworzyw sztucznych. 

Szersze zagadnienia odporności korozyjnej dotyczą łączonych 
(spajanych) metalicznych materiałów konstrukcyjnych. Oddziaływa-
nie temperatury (przy spawaniu), skupionej wiązki elektronów (spa-
wanie elektronowe) czy tarcia (zgrzewania tarciowe Friction Stir 
Welding – FSW) powoduje powstawanie obszaru o innej strukturze i 
składzie chemicznym niż łączone materiały (rys.3). Konsekwencją 
tego jest powstawanie kolejnej elektrody w galwanicznym ogniwie 
korozyjnym. W połączeniach spajanych kategorycznie przestrzega 
się zasady by obszar spoiwa posiadał wyższy potencjał elektroche-
miczny niż spawane materiały. W tab.2 pokazano odporność koro-
zyjną połączeń spawanych i spajanych tarciowo okrętowych stopów 
aluminium.
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Odporność korozyjną oszacowano na podstawie wyznaczenia 
współczynnika procentowego obniżenie właściwości wytrzymało-
ściowych - KRm i plastycznych KA5 wskutek oddziaływania środowi-
ska morskiego. 

 
Tab.2. Zestawienie odporności korozyjnej i korozyjno-

naprężeniowej w warunkach morskich połączeń wykonanych  
metodą TIG spawanych i FSW spajanych stopów serii 7xxx [5,7] 

Stop 
/ połączenie 

Statyczne właściwości 
mechaniczne  

przy 10-3s-1 

Odporność na korozję w 

atmosferze 
morskiej 

wodzie morskiej 

Korozja  
w komorze solnej 

Korozja napręże-
niową 

t=1500h przy 

o=0,8 R 0,2 

Rm R0,2 A5 KRm KA5 KRm KA5 

MPa MPa % % % % % 

Materiał rodzimy 

7020M T6xx 443 397 9,8 4,7 36 9,3 45,7 

7020 T6xx 372 317 16 4,4 30 6,4 27,2 

Złącze spawane TIG spoiwem SPA20 

7020M 380 341 4,8 2,3 9 13,3 16,3 

7020 355 304 17 3,8 12 16,3 18,2 

Złącze spajane tarciowo FSW 

7020M 422 398 8,1 1,8 6,3 6,5 8,4 

7020 360 280 12 2,4 9,3 7,8 10,3 

 
Połączenia wysokowytrzymałych, okrętowych stopów alumi-

nium spajane tarciowo są przyszłościową alternatywą do spawania 
łukowego tych stopów w osłonie gazów obojętnych. 

 
a) b) 

 

 

 

MR SWC 
SP 

 
 

 

MR STMO ZG 

 
Rys.3.Przekrój poprzeczny połączenia spawanego- a) spajanego -
b) stopu 7020 z widocznymi elementami spoiwa -SP (zgrzeiny -ZG), 
strefy wpływu ciepła -SWC (strefy termiczno-mechanicznej obróbki -
STMO) i obszaru materiału rodzimego -MR (łączonego) [5,7] 

 
Zbudowanie obiektu technicznego przez zastosowanie połą-

czeń rozłącznych (np. nitowych, śrubowych) prawidłowego pod 
wzglądem korozyjnym wymaga by materiał łącznika (nitu, śruby) 
miał wyższy potencjał elektrochemiczny od łączonych materiałów.  

Korozja zachodzi także przy połączeniach klejonych, w których 
zastosowana substancja klejowa (spolimeryzowany związek epok-
sydowy lub poliuretanowy) wchodząc w reakcję z metalami łączo-
nymi tworzy najczęściej związki kwasowe. Dobór kleju i technologia 
łączenia pod względem korozyjnym uwarunkowana jest stanem i 
rodzajem powierzchni łączonych elementów. Powierzchnie materia-
łów łączonych są najczęściej zabezpieczone różnego rodzaju po-
włokami (obróbka chemiczna, elektrochemiczne, elektrolityczne 
nakładanie powłok), których rodzaj decyduje o szczelności połącze-
nia klejowego a tym samym zapobiega to przenikaniu czynnika 
korozyjnego. Struktura kleju nie może być porowata, gąbczasta oraz 
podatna na gromadzenie wilgoci oraz tlenu z powietrza.  

3. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE – WODA I ATMOSFERA 
MORSKA JAKO NATURALNE CZYNNIKI KOROZYJNE 

Obiekt techniczny to konstrukcja powstająca z materiałów kon-
strukcyjnych w oparciu o projekt i ustalone procesy technologiczne. 
Jak wcześniej wspomniano, każdy obiekt techniczny poczynając od 
rurociągu przez pojazdy mechaniczne statki, okręty na obiektach 
latających kończąc podlegają korozyjnemu oddziaływaniu ośrodka 
w którym są eksploatowane. Dodatkowo warunki klimatyczne dane-

go rejonu świata określają szybkość korozji obiektów technicznych. 
Straty wywołane korozją pojazdów wynoszą w Japonii 1.8% PKB, w 
Anglii 0.45% z tendencją malejąca ze względu na galwanizowanie i 
konserwowanie elementów korozji [6].  

Pomijając rodzaj materiału stosowanego na ww. konstrukcje 
techniczne intensywność korozji (żywotność konstrukcji) zależy od 
agresywności korozyjnej ośrodka. W różnym stopniu i w różnych 
procesach przebiega korozja w wodzie i w powietrzu zależnie od 
dostępu tlenu (napowietrzenia), związków chemicznych (elektroli-
tów) i stopnia zanieczyszczenia powietrza. Na rys.4 przedstawiono 
dotlenienia obszaru linii wodnej podczas „pracy kadłuba na fali”, 
który w efekcie intensyfikujący korozję. 

 

 
Rys.4.Ogniwa różnego napowietrzenia – korozja wodnicy stalowego 
kadłuba jednostki pływającej [9,10] 

  
Dodatkowo jest to obszar konstrukcji kadłuba narażony na 

opływ wody z dużą szybkością (zależnie od typu jednostki pływają-
cej) często niosący z sobą stałe elementy zanieczyszczeń morskich 
powodujących uszkodzenia farb ochronnych tego obszaru. Ten sam 
obszar narażony jest również na uszkodzenia farb ochronnych 
podczas każdorazowego cumowania pomimo stosowania zabezpie-
czeń w postaci odbojnic i odbijaczy. 

Woda, mgła solankowa to środowiska elektrolityczne, tzn. 
przewodzące prąd elektryczny za pomocą jonów, w odróżnieniu od 
stali, gdzie przepływ prądu utożsamiany jest z ruchem elektronów. 
Kontakt obu tych przewodników (jonowego i elektronowego) na 
granicy faz pomiędzy metalem a wodą zawartą w ziemi jest przy-
czyną zjawisk elektrochemicznych odpowiedzialnych za przebieg 
procesu korozyjnego. W warunkach atmosferycznych proces taki 
może przebiegać wyłącznie w cienkiej warstewce wody (wilgoci) na 
powierzchni metalu, natomiast pod ziemią lub wodą może w nim 
brać udział całe rozległe środowisko elektrolityczne przewodzące 
prąd elektryczny, praktycznie bez żadnych ograniczeń. W obu 
przypadkach mamy do czynienia z tym samym mechanizmem 
korozji elektrolitycznej, jednak różnice zachodzących zjawisk są tak 
duże, że wyróżnia się odrębne typy korozji.  

Powietrze jako elektrolit stanowi atmosfera przemysłowa lub 
atmosfera morska (wilgoć zawarta w powietrzu z zanieczyszcze-
niami). Atmosferę przemysłową stanowią głównie związki siarki i 
azotu z wilgocią, natomiast atmosferę morską charakteryzuje wy-
stępowanie jonów chloru i cząsteczek soli. Zanieczyszczenia atmos-
fery tlenkami azotu i siarki pochodzącej ze spalania węgla, oleju 
opałowego i przeróbki ropy naftowej powoduje przebieg reakcji 
chemicznych z powietrzem i powstawanie jej korozyjnych właściwo-
ści. Sadza i pyły oraz lotne związki (amoniak, chlorek amonu, siar-
kowodór itp.) wydobywające się z kominów przemysłowych potęgu-
je proces korozji w obszarach przemysłowych. Atmosfera morska 
składa się z powietrza, pary wodnej, aerozolu wody morskiej, czą-
steczek soli, a przy brzegach dodatkowo z zanieczyszczeń gazo-
wych (SO2,SO3,CO2,NH3) i zanieczyszczeń mechanicznych (pyły i 
sadze). W każdej temperaturze powietrze morskie może uzyskać 
stan nasycenia parą wodną, a jej zmniejszenie powoduje wydziela-
nie nadmiaru drogą kondensacji (adsorpcyjnej, chemicznej, kapilar-
nej). Po przekroczenie 70% wilgotności względnej atmosfera mor-
ska stanowi agresywny elektrolit, którego oddziaływanie nie kończy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodnica_%28okr%C4%99townictwo%29
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się na brzegach akwenów morskich lecz podąża w głąb lądu na 
kilka stek kilometrów. 

Skład chemiczny i właściwości wody morskiej decydują o stop-
niu oddziaływania na powierzchnie metalicznych materiałów kon-
strukcyjnych zastosowanych na budowle morskie. Jakościowa 
mineralizacja wody morskiej jest określona obecnością w niej anio-
nów (Cl-,SO4-,HCO3-, CO3-) i kationów (Na+, Mg++, Ca++, K+, Sr+). Te 
jony stanowią 99,9% wszystkich rozpuszczonych w wodzie morskiej 
związków mineralnych, które decydują o dobrej przewodności eklek-
tycznej wody morskiej. Ilościowo stopień mineralizacji charakteryzu-
je się zasoleniem i chlorowatoscią. Te dwa parametry mają inne 
wartości dla takich mórz jak m.in Morza Bałtyckie ( nawet dla róż-
nych jego rejonów) gdzie średni stopień zasolenia wynosi 0,7% 
NaCl. Od stopnia zasolenia zależy ilość gazów (tlen, dwutlenek 
węgla, azot, siarkowodór) rozpuszczonych w wodzie morskiej gdzie 
zasadniczo O2 i CO2 (kształtujący wartość pH) biorą bezpośredni 
udział w procesach korozyjnych. Ilość H+ decyduje o wartości pH, 
które dla południowego Bałtyku wynosi 7,06-7,64. Pora roku i towa-
rzyszące temu zjawiska zmieniają nie tylko temperaturę ale także 
dotlenienie (jesienne burze) ale i pH wody morskiej ( rys.5). 

 
a) b) 

  
Rys.5. Parametry fizykochemiczne wody morskiej Morza Bałtyckie-
go mające wpływ na szybkość korozji zależnie od zanurzenia a) 
dane literaturowe, b) badania własne ChemSea etap.II  

 
Stężenie tlenu w wodzie to nie tylko czynnik decydujący o 

szybkości - kinetyce procesów korozyjnych ale także czynnik, który 
decyduje o życiu biologicznym a mający wpływ na korozję. 

4. OCHRONA ANTYKOROZYJNA KONSTRUKCJI 
MORSKICH 

Elektrochemiczna ochrona przed korozją polega na takiej 
zmianie potencjału stacjonarnego ( własnego) na granicy metaliczny 
materiał konstrukcyjny – środowisko, która powoduje zahamowanie 
lub ograniczenie szybkości rozpuszczania metalu. W zależności od 
kierunku przesuwania potencjału elektrochemicznego metody 
ochrony elektrochemicznej dzieli się na katodowe i anodowe (rys.6). 

Przeciwdziałanie korozji w środowisku morskim wymaga głów-
nie unikania powstawania ogniw korozyjnych. Jednostka pływająca 
to zbiór zróżnicowanych metalicznych materiałów konstrukcyjnych, 
które są połączone metodami rozłącznymi (np. połączenia śrubowe) 
lub nierozłącznymi (połączenia spawane). 

 
Rys.6. Zasada ochrony elektrochemicznej: 1–próbka niezabezpie-
czona, 2–próbka chroniona katodowo, 3–próbka chroniona ano-
dowo; wykres E=f(pH) dla żelaza w roztworze siarczanów, temp. 

25C [6]  
 
Przesunięcie potencjału w stronę katodową powoduje uzyska-

nie stanu odporności metalu, a w stronę anodową – stanu pasyw-
ności. 

W praktyce stoczniowej, konstrukcyjnej unikanie powstawania 
ww ogniw jest niemożliwe, dlatego należy zmniejszać prawdopodo-
bieństwa ich powstawania poprzez: 
1. Unikanie bezpośrednich połączeń metali o różnych potencjałach 

stacjonarnych (np. stosowanie nieprzewodzących uszczelek 
między kołnierzami łączonych rurociągów, podkładek pod łby 
śrub, dielektrycznych smarów między gwintem śruby i otworu); 

2. Stosowanie materiałów o jak najbardziej równomiernym rozkła-
dzie naprężeń w sieci krystalicznej lub połączeniu spawanym 
(np. likwidacja przez wyżarzanie naprężeń spowodowanych ob-
róbką plastyczną); 

3. Unikanie sytuacji, w których chroniona konstrukcja znajduje się 
w środowisku o zróżnicowanych właściwościach (np. unikanie 
powstawania zastoin osadów w rurociągach, pokładach np. 
przez codzienne zmywanie pokładu słodką woda)); 

4. Unikanie zróżnicowania naprężeń w całej konstrukcji, co nie jest 
możliwe podczas eksploatacji; 

5. Modyfikowanie środowiska korozji (np. wilgotność, temperatura, 
inhibitory korozji, które można stosować w obiegach zamknię-
tych lub otwartych akwenach przy długotrwałym postoju jed-
nostki pływającej – stosując ograniczniki rozpływowe . 
 
Na rys.7 przedstawiono metody i techniki antykorozyjne, któ-

rych zastosowanie ma na celu zminimalizowanie skutków oddziały-
wania korozji. Różnice w obecnie stosowanej nomenklaturze koro-
zyjnej nie zmieniają sensu stosowania tych technik i metod. Współ-
cześnie wyróżnia dwie grupy metod elektrochemicznej ochrony - 
elektrolitycznej i galwanicznej. Ochrona elektrolityczna infrastruktury 
portowo-stoczniowej i konstrukcji okrętowych polega na stosowaniu 
zewnętrznego źródła napięcia, dzięki któremu metal chroniony staje 
się, opcjonalnie: katodą ogniwa, na której zachodzą reakcje redukcji 
depolaryzatora (np. tlenu; nie zachodzi utlenianie, połączone z 
rozpuszczaniem chronionej części konstrukcji) lub anodą ogniwa, 
na której zachodzą reakcje utleniania chronionego metalu, prowa-
dzące do pasywacji (np. powstawanie szczelnych warstewek tlen-
ków). 

Ochrona galwaniczna (również katodowa lub anodowa) jest 
prowadzona bez zewnętrznego źródła napięcia (rys.8a). Polega na 
zapewnianiu kontaktu chronionej instalacji z metalami dodatkowo 
wprowadzonymi do obwodu (elektrodami ochronnymi).W katodowej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCarzanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%B3bka_plastyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%B3bka_plastyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inhibitor_korozji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katoda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogniwo_galwaniczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Redukcja_%28chemia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Depolaryzator
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anoda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Utlenianie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasywacja
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ochronie galwanicznej stosuje się elektrody ochronne, które są 
anodami w stosunku do metalu chronionego (protektory, np. cynko-
we). Na chronionej powierzchni zachodzą katodowe reakcje redukcji 
depolaryzatora, nie powodujące zniszczeń. Zamierzonemu korozyj-
nemu zniszczeniu ulegają protektory, w tym przypadku aluminium, 
które są wymieniane na nowe. Anodowa ochrona galwaniczna 
polega na dołączaniu elektrod, które są katodami w stosunku do 
metalu chronionego (są bardziej szlachetne). Na ich powierzchni 
redukuje się depolaryzator, a na powierzchni chronionej zachodzą 
anodowe reakcje utleniania metalu. Aby ochrona była skuteczna, 
muszą one prowadzić do powstania zwartych warstw tlenków lub 
innych produktów stałych (pasywacja). 

Korozja w środowisku morskim ma charakter głównie korozji 
elektrochemicznej. Konstrukcje morskich jednostek pływających 
wykonywane są głównie ze stali kadłubowej chronione przed koro-
zją zestawem farb ochronnych. Ten rodzaj powszechnie stosowanej 
metody jest uzupełniony o ochronę anodową (protektory Zn lub Mg) 
i ochroną katodową sterowaną automatycznie (rys.7). W czasie 
eksploatacji warstwa farby ulega zarysowaniu, zniszczeniu i tworzą 
się pola anodowe wówczas rolę ochroną przyjmują pozostałe sys-
temy. Ilość protektorów montowanych do kadłuba jednostki pływają-
cej i konstrukcyjnych nieroztwarzanych katod zależy od intensywno-
ści korozji. Podwodna część kadłuba każdej jednostki pływającej ma 
newralgiczne obszary jak śruby napędowe (stopy Cu), stery i spa-
wane połączenia, które szczególnie winny być chronione przed 
korozją. Połączenie dwu różnych metali o skrajnych wartościach 
potencjału (śruby napędowej ze stopu miedzi - i stalowego kadłuba) 
w przewodzącym środowisku (woda morska) może prowadzić do 
przyspieszonej korozji stalowego kadłuba.  

Graficzne zasady korozji elektrochemicznej pokazano na rys.8. 
Podczas procesu korozji, kierunek prądu korozyjnego w elektrolicie 
(woda morska) następuje z lokalnej komórki anodowej (niższy 
potencjał elektrochemiczny) do lokalnej komórki katodowej (wyższy 
potencjał elektrochemiczny) co przedstawiono na rys. 8. W tym 
lokalnym ogniwie korozyjnym dostarczenie prądu o odpowiedniej 
wartości w odwrotnym kierunku do materiału ulegającemu korozji 
poprzez różną (inną) anodę, to coraz większa ilość elektronów 
zostanie przejęta przez korodujący materiał. W efekcie lokalna 
wartość reakcji katodowej będzie podwyższona, a wartość reakcji 

anodowej zostanie zminimalizowana co ogranicza wartość prądu 
korozyjnego i zmniejsza Vk i tym samym intensywność korozji (rys 
8b). 

Innym rodzajem zabezpieczenia antykorozyjnego są powłoki 
ochronne. Powłoki ochronne to warstwy materiałów, które są nakła-
dane na powierzchnię wyrobów metalowych i niemetalowych w celu 
zabezpieczenia przed oddziaływaniem środowiska. Są klasyfikowa-
ne według materiału powłoki, sposobu nakładania i innych kryteriów. 
Między innymi wyróżnia się grupy powłok: niemetalicznych (np. 
powłoki malarskie, warstwy tlenkowe i inne) oraz powłoki metalicz-
ne, w tym — powłoki katodowe (skuteczne pod warunkiem szczel-
ności) oraz powłoki anodowe. Rodzajem powłok ochronnych są też 
warstwy adsorpcyjne, tworzone przez inhibitory — związki wprowa-
dzane do środowiska korozji i adsorbujące się na powierzchni chro-
nionego metalu. 

 
a) b) 

 
 

 

 

Rys. 8. System katodowej ochrony antykorozyjnej konstrukcji mor-
skich: a) ochrona galwaniczna - protektorowa, b) czynna elektro-
chemiczna [8] 

 
Rys.7. Metody i techniki stosowane do ochrony przed korozją metalicznych materiałów konstrukcyjnych  
* może wystawić zróżnicowane nazewnictwa. 
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Szczegółowe rozwiązanie okrętowej ochrony elektrochemicznej 
pokazano na rys.9. 

 

 
Rys.9. System ochrony katodowej podwodnej części kadłuba statku 
w oparciu o rozwiązania Centrum Techniki Okrętowej [9] 

 
Z punktu widzenia ochrony przed korozją elektrochemiczną wy-

różnia się inhibitory: anodowe, katodowe, anodowo—katodowe. 
Inhibitor anodowy (np. chromiany Na2CrO4, K2CrO4) przesuwa 
potencjał korozji w stronę dodatnią, katodowy (np. wodorowęglan 
wapnia Ca(HCO3)2 oraz siarczyn cynku ZnSO3) przesuwa potencjał 
korozji w stronę ujemną, mieszany (anodowo-katodowy) działa w 
obu kierunkach a kierunek wypadkowy zależy od względnej wielko-
ści efektów (rys.6). Inhibitory zmieniają położenie krzywych polary-
zacji, mogą zmieniać również ich kształt.  

We wszystkich przypadkach zastosowanie inhibitora korozji 
powinno wywołać zmniejszenie gęstości prądu korozji. Jeżeli prze-
sunięcie krzywej polaryzacji jest równoległe (po osi potencjału) to 
oznacza, że mechanizm i szybkość korozji nie uległy zmianie, 
zmniejszyła się tylko wielkość powierzchni aktywnej. Zmiana kąta 
nachylenia krzywej polaryzacji świadczy o zmianie szybkości reakcji 
pośredniej. Jeśli pod wpływem inhibitora zależność E=f(log j) nie 
jest liniowa, oznacza to polaryzację omową lub stężeniową. Inhibi-
tor, który powoduje zmianę kształtu krzywej polaryzacji do postaci 
typowej dla stanu pasywnego, nazywany jest pasywatorem. 

PODSUMOWANIE 

Przedstawiony w wybranym zakresie system ochrony kon-
strukcji morskich, głównie jednostek pływających, przed działaniem 
korozji nie jest pełny, ale przedstawia najistotniejsze zasady ich 
funkcjonowania. Z zasady na jednostkach pływających stosuje się 
ochronę kombinowaną (rys.7), przy czym inhibitory jako modyfikacja 
środowiska korozyjnego stosowane są tylko w wodnych okrętowych 
systemach zamkniętych. Konstrukcje mniejszych jednostek zabez-
pieczone są przed działaniem korozji zestawem farb ochronnych ( 

farba podkładowa i 23 warstwy nawierzchniowe) a podwodna 
cześć kadłuba chroniona jest protektorami cynkowymi lub magne-
zowymi. Dla większych jednostek stosuje się ochronę katodową 
sterowana automatycznie wykorzystując, szczególnie w obszarze 
rufy, nieroztwarzalne katody sterujące. Poprawne ustawienia i nad-
zór nad pracą automatycznej stacji ochrony katodowej zapewnia 
skuteczne przeciwdziałanie korozji w zmiennych warunkach pływa-
nia (zasolenie, pH, natlenienie, temperatura). Ważnym elementem 
są rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne. Stosowanie materia-
łów niemetalicznych (izolatorów) jak kompozyty, mieszanki gumowe 
itp. na podkładki lub łączenia większych elementów zapobiega 
korozji szczelinowej. Właściwy dobór składu chemicznego spoiwa 
do spawania materiału konstrukcyjnego wymaga by spoiwo zawsze 
było katodą ( wyższy potencjał elektrochemiczny) w stosunku do 

spawanego materiału. Tych przykładów można mnożyć jednak 
należy dostosowywać krajowe wymagania antykorozyjne do euro-
pejskich norm ( norm obronnych) by ujednolicić działania w prze-
ciwdziałaniu korozji. Opieranie się na ujednoliconych normach i 
przepisach pozwoli na zintegrowany system szkolenia okrętowego 
personelu technicznego przez wyspecjalizowane firmy. Tylko przy 
takim założeniu można się spodziewać dobrych efektów w działa-
niach antykorozyjnych. 
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CORROSION PROTECTION  
OF MARINE VESSELS 

Abstract 

The article presents selected issues related to the 

corrosion protection of marine construction of vessels 

in relation to the destructive, corrosive effects of the 

marine environment. Each transport operated in an 

environment of sea water and air has relatively accel-

erated deterioration of corrosion compared to other 

natural corrosion centers. The degree of salinity, oxy-

gen, temperature and pH of seawater determines the 

corrosion rate. The consequence of the impact of elec-

trochemical corrosion of a uniform or pitting, are mate-

rial losses, reducing the original cross-load-bearing 

components, and increase risk of operational safety. 

Integrated system of passive protection (paint, padding 

anode) and active (cathodic) controlled automatically, 

depending on the conditions of swimming and increas-

ingly used monitoring corrosion minimizes degrada-

tion, uncontrolled impact of sea water on metal surfac-

es of marine structures. 
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