
Elektrochemiczna ochrona przed
korozja w gospodarce morskiej

Koniec wieku jest okazjq do podsumowaii i re-
fleksji. Dokonuje sie tego we wszystkich dziedzi-
nach zycia, ocenia post^p cywilizacji, rowniez w
technice. Wzakresie korozji przegladu takiego w
Polsce dokonano w latach 1998-99, w ramach
finansowanego przez KBN programu badawcze-
go-zamawianego PBZ 013-1 2, pt. "Badania nad
opracowaniem systemu walki z korozjq w Polsce
na tie tendencji swiatowych". Dla potrzeb tego pro-
gramu problematyka korozji w gospodarce mor-
skiej oraz elektrochemicznej ochrony przed koroz-
ja przeanalizowana zostata w Zaktadzie Korozji
Morskiej Instytutu Morskiego w Gdahsku, przy
wspotudziale interdyscyplinarnego grona specja-
listowzcatej Polski.

Korozja jest jednym z wazniejszych czynnikow,
ktory w znaczacy sposob wptywa na okres trwa-
tosci i uzytkowania obiektow ptywajacych i budowli
morskich. Srodowiska wody morskiej i mgty sol-
nej uznawane sa za jedne z najagresywniejszych
w stosunku do stall i zelbetu. Stosowanie wtasci-
wych zabezpieczeri przeciwkorozyjnych oraz sys-
tematyczna ich kontrola powinny bye jednym z
gtownych dzialah zmierzajqcych do prawidtowego
uzytkowania tych obiektow. Profilaktyka przeciw-
korozyjna, prawidtowy dobormateriatowi techno-
logii zabezpieczeh, systematyczne monitorowanie
zagrozeii korozyjnych i skutecznosci ochrony prze-
ciwkorozyjnej, to jedyne kierunki, ktore mogq za-
gwarantowac ich projektowanq zywotnosc.

Dchrona elektrochemiczna stanowi jedna z
wielu technologii ochrony przeciwkorozyjnych ma-
teriatow konstrukcyjnych, urzqdzen i aparatow
metalowych. Cechuje si^ przede wszystkim tym,
ze do jej realizacji wykorzystywany jest staty prad
elektryczny. To wtasnie ta technika ochrony prze-
ciwkorozyjnej, a w zasadzie jedna z jej odmian -
ochrona katodowa, poza wykorzystaniem nowych
materiatow i farb, powinna bye szerzej upowszech-
niona w gospodarce morskiej. Ingeruje ona bez-
posrednio wprzebieg procesow korozyjnych, dzie-
ki czemu moze bye wykorzystana do wszystkich
przypadkow korozji przebiegajacych z mechani-
zmem elektrochemicznym. Jej skutecznosc sie-
ga 100%. Srodowisko wody morskiej, ze wzgle-
du na swoje dobre przewodnictwo elektryczne, do-
skonale nadaje sie do wykorzystania wszystkich
zalet i atutow technologii ochrony katodowej.

Podwodne czesci poszycia kadtubow statkow
morskich chroni sie przed korozja^ metodami elek-
trochemicznymi. Ochrona ta, wniemal wszystkich
przypadkach spotykanych w praktyce zeglugowej,
jest ochrony uzupetniajqca dziatanie ochronne
powtok malarskich na podwodnej czesci poszycia
kadtuba statku. Ochronq katodowg obejmuje sie
rownoczesnie ptetwesterowa, a niekiedy rowniez
ptaty sruby napedowej. Stosowane sq dwa syste-
my ochrony katodowej kadluba, ktore sa, rowno-
rzedne pod wzgledem osiqganych rezultatow
ochrony przeciwkorozyjnej:
• ochrona za pomocq anod galwanicznych
• umieszczonych na podwodnej powierzchni po-

szycia kadtuba i na ptetwie sterowej (elementy
wykonane zazwyczaj z cynku lub aluminium),

• ochrona za pomocg anod nieroztwarzalnych
umieszczonych na podwodnej czesci poszycia

kadtuba statku i zasilanych ze zrodta pradu sta-
tego - stacji ochrony katodowej znajdujacej sie
na statku.
W polskiej gospodarce morskiej, poczawszy

od lat szescdziesiatych, stosowano ochrone ka-
todowq kadtubow statkow roznych typow na
szeroka skale. Ochrona ta objeto prawie wszyst-
kie statki PZM, PLO, statki armatorow rybackich:
trawlerow-przetworni i baz, a takze statki floty
technicznej. W ubiegtych latach zrealizowano w
Instytucie Morskim kilkaset projektow ochrony ka-
todowej dla roznych typow statkow. Ochrone ka-
todowq stosuje sie^ rowniez do dokow plywajqcych.
Metoda ta jest szeroko stosowana w polskich
stoczniach remontowych. Nalezy jednak ubole-
wac, ze wobec naporu producentowzachodnich,
rodzime technologie ochrony katodowej, zarow-
no kadtubow jednostek ptywajqcych, jak rowniez
urzadzen okretowych (np. chtodnic), sq stosowa-
ne w mniejszym zakresie. Bye moze, konkuren-
cja jakosciowa zmieni ten niekorzystny trend w naj-
blizszej przysztosci.

Wsrod interesujacych oryginalnych polskich
rozwiazah zwiazanych z pchronq katodowa stat-
kow jest system jednoczesnego uzyskiwania mak-
symalnego natezenia prqdu w obwodzie ochrony
katodowej sruby, przy zachowaniu znikomej roz-
nicy potencjatow wat - kadtub, co osiqga sie przy
zastosowaniu szczotek grafitowych slizgajqcych
sie bezposrednio po powierzchni watu oraz auto-
matycznego zrodta kompensujacego spadek na-
piecia na zestyku tych szczotek z watem. Dzieki
temu rozwi^zaniu, unika sie korozyjnego uszkodze-
nia watu napedowego wtozyskach.

Ochrona katodowa podwodnych elementow
stalowych konstrukcji hydrotechnicznych [nabrze-
zy, scianek szczelnych, pirsowitp.] powszechnie
stosowana jest na catym swiecie. W ostatnich
latach, w portach i stoczniach zagranicznych, jak
rowniez i w polskich, wprowadzana jest cze/sciej
niz dawniej ochrona powierzchni scianek szczel-
nych oraz pirsow. Ochrone katodowq powierzch-
ni scianki szczelnej w pasie strefy wodnej mozna
uzyskac za pomocq galwanicznych anod cynko-
wych lub aluminiowych czytezzasilang zzewnetrz-
nego zrodta pradu statego. Wybor jednego ztych
sposobbw powinien opierac sie na wynikach ana-
lizytechniczno-ekonomicznej realizacji ochrony, w
ktorej powinno sie brae pod uwage aktualny stan
techniczny scianki, przewidywany czas jej dalszej
eksploatacji i sposob uzytkowania nabrzeza lub
basenu.

Do podpierania roznego rodzaju nadwodnych
konstrukcji hydrotechnicznych w portach i stocz-
niach, stosuje sie powszechnie rurowe pale sta-
lowe, wbijane w dno basenu. Dtugosci tych pali w
strefie wodnej wynoszq od 5 do 20 m, a ich sred-
nice-odO,3 mdo ponad 2 m. Tylko w nielicznych
przypadkach pale sq wbijane i eksploatowane jako
pojedyncze. Najczesciej obiekt jest podparty na
licznych zespotach pali, liczqcych nawet do kilku-
dziesi^ciu sztuk, wbitych stosunkowo blisko sie-
bie. Dobrym przyktadem sg tu obiekty Portu Pot-
nocnego wGdansku. Najstarsze, eksploatowane
jeszcze podpory palowe ztozone s^ na ogot z pali
nie malowanych. Konstrukcje hydrotechniczne,

budowane w Polsce na poczatku lat siedemdzie-
siatych i pozniej, oparte byly na palach stalowych
czesciowo lub catkowicie pokrytych powtokami
farb bitumiczno-epoksydowych, nakfadanych na
powierzchnie pali przed ich wbiciem. W ostatnich
kilku latach na nowych budowach w Polsce. stoso-
wane bywaja pale z wykonang fabryczpie powtoka
wielowarstwowa. W kazdym przypadku konstruk-
cji palowej nalezy stosowac ochrone katodowa
powierzchni w strefie wodnej. Oczywiscie, w kaz-
dym zwymienionych przypadkow nalezy stosowac
inne jakosciowo i ilosciowo rozwiazanie projekto-
we ochrony katodowej. Zazwyczaj zadawalajace
rezultaty moga bye osiagniete za pomoca gaiwa-
nicznych anod cynkowych lub aluminiowych. Nie-
stety zakres zrealizowanych systemow ochrony
katodowej tego typu konstrukcji jest jeszcze dale-
ko mniejszy od zadowalajacego. Nalezy oczekiwac,
ze w pierwszej dekadzie nowego wieku polska gos-
podarka morska nadrobi te zalegtosci.

Konstrukcje podwodne morskich platform
wiertniczych lub wydobywczych sa zawsze zabez-
pieczane za pomocq ochrony katodowej, zazwy-
czaj za pomoca anod galwanicznych. Anody sq
mocowane w czasie budowy platformy na ladzie.
System projektuje sie tak, aby uzyskac ochrone
przeciwkorozyjna podwodnej konstrukcji do chwi-
li zakonczenia eksploatacji platformy, np. na okres
nawet 25 lat.

Podmorskie rurociqgi [naftociqgi, gazociagi] sa
z reguly dose doktadnie odizolowane od srodowis-
ka wodnego za pomoca roznych, wielowarstwo-
wych systemow powtokowych. Aby zapobiec
ewentualnym zagrozeniom korozyjnym, stosuje
sie na tego typu rurociqgach ochrone katodowa
za pomocq pierscieniowych anod galwanicznych.
Realizuje sie jq juz podczas budowy rurociagu,
przed opuszczeniem na dno morza. W Polsce
przemyst wydobywczy z dna morskiego dopiero
sie rozwija i ochrona rurociagow podmorskich jest
sprawa przysztosciowa.

Nowym problemem w centrum zainteresowa-
nia jest szkodliwe oddzialywanie prqdow btadza-
cych w stoczniach i portach. Pomimo obowiazu-
jacych przepisow, ktorych zadaniem jest ograni-
czanie korozyjnych skutkow uptywu prqdow z ob-
wodow spawalniczych, obecnosc prqdow btqdzq-
cych wymaga podjecia dziatah profilaktycznych
oraz budowy instalacji ochrony katodowej nara-
zonych na ich dziatanie obiektow metalowych kon-
taktujqcych sie z woda, morskq i ziemiq.

Konstrukcje zelbetowe, eksploatowane w wo-
dzie morskiej i w pasie przymorskim, gdzie nara-
zone sq na dziatanie mgty solnej, narazone sq na
uszkodzenia korozyjne. Stalowe prety zbrojenio-
we, wskutek utraty wtasciwosci ochronnych be-
tonu, ulegajq silnej korozji. Jednq z najskuteczniej-
szych metod ochrony zelbetu okazata sie^ ochro-
na katodowa. To nowe zastosowanie tej techno-
logii gwattownie upowszechnia sie w krajach roz-
wini^tych. Nie ulega watpliwosci, ze technika ta
rozwinie sie w Polsce dopiero w nowym stuleciu.
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