
Wprowadzenie

Zak∏ad Korozji Morskiej (ZKM) obchodzi∏
w 2000 roku swojà 50-tà rocznic´ powstania
razem z ca∏ym Instytutem Morskim. Zespó∏
naukowo-badawczy specjalizujàcy si´ w pro-
blematyce korozji i ochrony przed korozjà
w polskiej gospodarce morskiej zosta∏
powo∏any w Morskim Instytucie Technicz-
nym ju˝ w pierwszym roku jego formalnego
istnienia, tj. w roku 1950. 

Przyj´to koncepcj´ zorganizowania komór-
ki naukowo-technicznej, która mia∏a pro-
wadziç badania, wdro˝enia i ekspertyzy
w zakresie nast´pujàcych zagadnieƒ:

- zagro˝enia korozyjnego konstrukcji i bu-
dowli na terenach polskich portów i stoczni
morskich oraz w pasie brzegów morskich,

- zagro˝enia korozyjnego podczas eksploa-
tacji elementów konstrukcyjnych i wyposa-
˝enia statków morskich,

- sposobów, metod i technologii ochrony
przeciwkorozyjnej konstrukcji okr´towych
podczas eksploatacji statków,

- doboru i optymalizacji metod i technologii
ochrony przeciwkorozyjnej portowych i sto-
czniowych konstrukcji hydrotechnicznych,

- badaƒ i ewidencji zniszczeƒ korozyjnych,
efektywnoÊci metod ochrony oraz strat eko-
nomicznych zwiàzanych z korozjà w gospo-
darce morskiej.

Miarà 50-letniej aktywnoÊci Zak∏adu
w dziedzinie badaƒ korozji i jej zwalczania
w polskiej gospodarce morskiej jest ponad
750 dokumentacji prac wydanych przez ro-
dzime Wydawnictwa Wewn´trzne Instytutu
Morskiego. Prace te sà starannie zdokumen-
towane i przechowywane zarówno w biblio-
tece Zak∏adu jaki i Instytutu. Liczba ta nie
obejmuje kilkuset ekspertyz i opinii naukowo-
technicznych nie wydanych w formie zwartej,
kilkuset artyku∏ów, które ukaza∏y si´ w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych oraz
w materia∏ach z licznych konferencji i sym-
pozjów naukowych krajowych oraz zagra-
nicznych, których autorami byli pracownicy
naukowi Zak∏adu Korozji Morskiej.

SpecjaliÊci z ZKM brali czynny, a cz´sto
wiodàcy udzia∏ jako delegaci reprezentujàcy
polskà gospodark´ morskà w mi´dzynaro-
dowych naradach i sesjach naukowo-koordy-
nacyjnych dotyczàcych tematyki korozyjnej,
np. w ramach RWPG oraz mi´dzynaro-
dowego stowarzyszenia armatorów statków
(INSA).

Szczególne znaczenie dla dorobku ZKM
mia∏o zainicjowanie i systematyczne wielolet-

nie organizowanie oraz prowadzenie konfe-
rencji naukowo-technicznych tzw. Konwer-
satoriów Korozji Morskiej (KKM) z udzia∏em
pracowników placówek badawczych, przed-
stawicieli przedsi´biorstw morskich i za-
k∏adów przemys∏owych. Konferencje te mia∏y
na celu popularyzacj´ zagadnieƒ ochrony
przed korozjà oraz wymian´ doÊwiadczeƒ
naukowych i technologicznych mi´dzy pra-
cownikami nauki oraz kadrà in˝ynieryjno-
technicznà gospodarki morskiej. Te informa-
cyjno-dyskusyjne spotkania specjalistów
cieszy∏y i cieszà si´ nadal bardzo du˝ym zain-
teresowaniem nie tylko na Wybrze˝u, ale
równie˝ w ca∏ym kraju. 

W celu spopularyzowania zagadnieƒ
ochrony przed korozjà i dokszta∏cenia
Êrodowisk technicznych gospodarki morskiej,
wdra˝ajàcych nowe metody i technologie
ochrony przed korozjà, ZKM organizowa∏
w Gdaƒsku i w Szczecinie kilkutygodniowe
kursy szkoleniowe z zakresu korozji oraz
techniki ochrony przeciwkorozyjnej. Kursy,
w których uczestniczy∏o kilkadziesiàt osób,
by∏y przeznaczone dla in˝ynierów z biur pro-
jektowych, portów, stoczni i s∏u˝b tech-
nicznych armatorów statków. 

Zak∏ad wspó∏pracowa∏ z nast´pujàcymi
placówkami zagranicznymi:

- Instytut Floty Morskiej CNIIMF -
Leningrad (St. Petersburg),

- Instytut Chemii Fizycznej Akademii Nauk
ZSRR - Moskwa,

- Forschungsanstalt für Schiffahrt, Wasser-
und Grundbau - Berlin,

- Zentral Institut für Schweißtechnik -
Halle/Sa,

- Instytut Woden Transport - Warna,
- Shanghai Ship and Shipping Research

Institute - Shanghai
Zak∏ad wspó∏pracowa∏ z nast´pujàcymi

placówkami naukowymi w kraju:
- Politechniki: Gdaƒska, Wroc∏awska,

Âlàska, Wy˝sze Szko∏y Morskie, Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

- Instytuty: Tworzyw i Farb, Chemii
Fizycznej PAN, Mechaniki Precyzyjnej,
¸àcznoÊci, Metali Nie˝elaznych, Chemicznej
Przeróbki W´gla, Chemii Ogólnej,

- Centrum Techniki Okr´towej, Biura
Projektów Budownictwa Morskiego w Gdaƒ-
sku i w Szczecinie, Biuro Projektów
„PROREM” w Gdaƒsku. 

Nie sposób krótko omówiç ca∏okszta∏t
dzia∏alnoÊci Zak∏adu Korozji Morskiej od
poczàtku jego istnienia. Przedstawiony
poni˝ej w uk∏adzie chronologicznym zarys

dzia∏alnoÊci naukowo-badawczej i wdro˝e-
niowej ZKM w poszczególnych dekadach 50-
lecia jest oczywiÊcie niepe∏ny - nie
wymieniono wielu mniejszych prac lub
etapów realizacji prac d∏ugoletnich, jak
równie˝ szeregu dokumentacji, ekspertyz
i opinii. Z mozo∏em budowane informacje
w Internecie na temat Zak∏adu mo˝e w przy-
sz∏oÊci uzupe∏nià t´ luk´.

Trudne poczàtki  (1950 - 1960)

W pierwszych latach istnienia, kiedy
nast´powa∏o organizowanie Zak∏adu Korozji
Morskiej, wobec braku w∏asnych labora-
toriów, niektóre prace zlecano Politechnice
Gdaƒskiej. Dotyczy∏y one badaƒ wodnych
Êrodowisk korozyjnych na terenach portów
gdaƒskiego i gdyƒskiego oraz wst´pne mode-
lowe badania elektrochemiczne, oceniajàce
mo˝liwoÊci techniczne stosowania ochrony
elektrochemicznej stalowych Êcianek szczel-
nych nabrze˝y w basenach portowych
i stoczniowych.

W pi´cioleciu 1955 - 1960 Zak∏ad przys-
tàpi∏ do samodzielnie wykonywanych prac,
które zosta∏y zakoƒczone znaczàcymi osiàg-
ni´ciami praktycznymi. Opracowano pow∏oki
z tioplastów natryskiwanych p∏omieniowo
i masy kauczukowe na pok∏ady okr´towe.
Opatentowano nowy rodzaj kad∏ubowych farb
przeciwkorozyjnych i przeciwporostowych na
bazie bitumów. Zaprojektowano prototyp,
a nast´pnie wykonano du˝à seri´ (kilkudzie-
si´ciu sztuk) urzàdzeƒ do kontroli uzdatniania
wody do okr´towych kot∏ów parowych.
System kontroli i urzàdzenia zosta∏y wdro-
˝one na licznych statkach Polski, ZSRR oraz
CHRL i przez wiele lat cieszy∏y si´ uznaniem,
szczególnie na trawlerach rybackich. 

Podj´to szeroko zakrojone prace dotyczàce
zastosowania laminatów szk∏o-poliestrowych
w budownictwie okr´towym. Mi´dzy innymi
opracowano technologi´ budowy okr´towych
∏odzi ratowniczych, ∏odzi rybackich i podstaw
kompasów magnetycznych.

Przeprowadzono badania nad optymalnym
sk∏adem, technologià wytwarzania i kon-
strukcjà cynkowych anod galwanicznych oraz
nad zastosowaniem ich do ochrony katodowej
kad∏ubów statków polskiej floty morskiej. Na
podstawie tych prac rozpocz´to produkcj´
anod w pe∏nej skali technicznej w Zak∏adach
Cynkowych w Trzebini. Równie˝ badania nad
galwanicznymi anodami magnezowymi
doprowadzi∏y do opanowania technologii ich
wytwarzania m. in. w formie dostosowanej do
potrzeb ochrony katodowej zbiorników

Zak∏ad Korozji Morskiej Instytutu
Morskiego w Gdaƒsku. 

50 lat doÊwiadczeƒ w walce 
z korozjà w gospodarce morskiej
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∏adunkowo-balastowych zbiornikowców,
których budow´ podj´∏a w tym czasie
Stocznia Gdaƒska.

To w tym poczàtkowym okresie
funkcjonowania ukszta∏towa∏a si´ i kontynu-
owana jest do dnia dzisiejszego g∏ówna te-
matyka badawcza Zak∏adu: pow∏oki ochronne
i technologia ochrony katodowej. Tematyka
ta nierozerwalnie zwiàzana jest z osobami
L. Gliszewskiego, J. O∏tuszewskiego i A. Stan-
kiewicza, którzy jà przez szereg lat rozwijali
i doskonalili.

Okres wyt´˝onej pracy,
gromadzenie doÊwiadczeƒ 

(1960 - 1970)

Najbardziej spektakularnym osiàgni´ciem
Zak∏adu w latach szeÊçdziesiàtych by∏o opra-
cowanie i szerokie wdro˝enie w ca∏ej polskiej
flocie morskiej: transportowej, technicznej
i rybackiej, systemu komplementarnej ochro-
ny przeciwkorozyjnej katodowo-pow∏okowej
podwodnych cz´Êci poszycia kad∏ubów
statków morskich z zastosowaniem opraco-
wanych uprzednio i wprowadzonych do pro-
dukcji w Zak∏adach Metalurgicznych w Trze-
bini anod cynkowych. Wdro˝enie tej metody
ochrony pozwoli∏o na dwukrotne zmniejsze-
nie obowiàzujàcej dotàd cz´stoÊci dokowania
statków i przeprowadzania prac konserwa-
cyjnych poszycia kad∏uba (z corocznego na co
dwa lata). Osiàgni´to bowiem co najmniej
dwuletnie, efektywne zabezpieczenie przeciw-
korozyjne blach poszycia zewn´trznego
kad∏uba, nawet w przypadku zastosowania
niezbyt dobrych i nietrwa∏ych malarskich
pow∏okach ochronnych (co w tym czasie
z regu∏y mia∏o miejsce w krajowej gospo-
darce remontów statków polskich arma-
torów). Przekazano do wdro˝enia armatorom
polskim lub stoczniom kilkadziesiàt projek-
tów ochrony kad∏ubów, które w latach
szeÊçdziesiàtych zosta∏y zrealizowane na
ponad 300 statkach bandery polskiej. 

Równolegle z wdro˝eniem projektów
Zak∏ad prowadzi∏ systematycznà kontrol´
pomiarowà uzyskiwanej efektywnoÊci
ochrony elektrochemicznej kad∏ubów stat-
ków. Zebrane w tych pracach doÊwiadczenia
pozwoli∏y na opracowanie ogólnych zasad
projektowania i realizacji ochrony katodowo-
pow∏okowej kad∏ubów statków z zas-
tosowaniem cynkowych anod galwanicznych.
Wydane przez Instytut Morski wytyczne
zosta∏y rozpowszechnione wÊród zaintere-
sowanych instytucji i przedsi´biorstw, a tak˝e
by∏y podstawà do póêniejszego opracowania
przez Instytut Morski odpowiednich norm
bran˝owych. 

W uznaniu wysokich korzyÊci ekono-
micznych i bardzo dobrych efektów w zwal-
czaniu korozji kad∏ubów statków, Minister
˚eglugi przyzna∏ zespo∏owi wykonujàcemu
opisane prace nagrod´ i nominowa∏ do
nagrody paƒstwowej (L. Gliszewski,
A. Stankiewicz, J. O∏tuszewski, W. Tabor). 

W omawianym okresie opracowano
i wdro˝ono projekty ochrony katodowej
zbiorników ∏adunkowo-balastowych zbiorni-
kowców oraz zbiorników balastowych
masowców z zastosowaniem specjalnie skon-
struowanych cynkowych anod galwanicz-

nych. W latach szeÊçdziesiàtych opra-
cowywano tak˝e koncepcje i projekty tech-
niczne instalacji ochrony katodowej
kad∏ubów doków. Opracowano wówczas pro-
jekty dla doków 1200 i 3 500 ton w Gdyƒskiej
Stoczni Remontowej oraz 8 200 i 9 000 ton
w Gdaƒskiej Stoczni Remontowej. Do rea-
lizacji projektów ochrony doków skon-
struowano tranzystorowo-transduktorowà
automatycznà stacj´ ochrony katodowej
(24V/250A), przy czym rozwiàzanie kon-
strukcyjne zosta∏o opatentowane i przekazane
do seryjnej produkcji w Bielawskiej Fabryce
Prostowników. Opracowano równie˝ kon-
cepcj´ i projekty techniczne ochrony
katodowej kad∏ubów doków p∏ywajàcych,
usytuowanych w basenach s∏odkowodnych
lub o ma∏ym i zmiennym zasoleniu (Szczecin-
ÂwinoujÊcie - doki 5 500 i 3 500 ton). 

W latach szeÊçdziesiàtych po raz pierwszy
przeprowadzono kompleksowe badania zmie-
rzajàce do oceny strat zwiàzanych z korozjà
konstrukcji portowych i stoczniowych oraz
taboru morskiego, jak równie˝ uzyskiwane
efekty ochrony przeciwkorozyjnej tych kon-
strukcji. Badania te pozwoli∏y resortowi na
wyrobienie sobie opinii o wielkoÊci aktual-
nych strat zwiàzanych z korozjà w gospodarce
morskiej i mo˝liwoÊciach ich zmniejszenia
poprzez zastosowanie odpowiednich spo-
sobów ochrony i zwi´kszenia zakresu ich
stosowania. Równie˝ w tym okresie wyko-
nano pierwsze badania rozpoznawcze w celu
wykrycia i oceny niszczàcego dzia∏ania
pràdów b∏àdzàcych (korozji elektrolitycznej)
na stalowe konstrukcje podwodne i pod-
ziemne w polskich morskich stoczniach
remontowych. Prace te pozwoli∏y na ocen´
aktualnego stanu zagro˝enia korozjà elektroli-
tycznà i przyczyn wyst´powania tych
zagro˝eƒ. Da∏o to podstaw´ do wydania
odpowiednich instrukcji prowadzenia prac
spawalniczych i opracowania normy
bran˝owej BN-71/37023-05 pt. „Ochrona
obiektów metalowych przed korozjà
powodowanà pràdami b∏àdzàcymi w stocz-
niach i portach”, która ju˝ w formie Polskiej
Normy obowiàzuje do dnia dzisiejszego. 

Ukoronowaniem wykonanych prac,
dzia∏alnoÊci i zgromadzonych doÊwiadczeƒ
Zak∏adu Korozji Morskiej dotyczàcych
ochrony katodowej obiektów gospodarki
morskiej by∏o opracowanie w koƒcu dekady
normy bran˝owej BN-71/3702-04 pt.
„Ochrona katodowa metalowych obiektów
p∏ywajàcych i sta∏ych w stoczniach i portach”.
Norma ta, omawiajàca wyczerpujàco prakty-
czne aspekty ochrony katodowej, zosta∏a
z wielkim zainteresowaniem przyj´ta i sze-
roko wykorzystywana przez Êrodowiska tech-
niczne: portowe, okr´towe i stoczniowe, jako
cenne êród∏o informacji i wskazówek doty-
czàcych mo˝liwoÊci oraz sposobu realizacji
ochrony katodowej obiektów gospodarki
morskiej.

Osiàgni´cie pozycji lidera 
(1970 - 1980)

Na poczàtku lat siedemdziesiàtych
Ministerstwo ˚eglugi, uznajàc przedstawionà
i udokumentowanà przez Instytut Morski
wag´ problematyki korozyjnej w rozwoju

i ekonomice gospodarki morskiej, powo∏a∏o
tzw. „Problem Resortowo-Bran˝owy”,
z którego Êrodków mia∏y byç finansowane
prace badawcze, rozwojowe i wdro˝eniowe
dotyczàce zagadnieƒ ochrony przed korozjà
statków, budowli portowych i infrastruktury
morskich stoczni remontowych (PRB Nr 101
„Nowe metody ochrony przed korozjà
statków i budowli hydrotechnicznych”), zaÊ
jednostkà koordynujàcà w Resorcie dzia∏al-
noÊç naukowo-technicznà w tym zakresie
zosta∏ mianowany Zak∏ad Korozji Morskiej
IM. Mia∏o to istotne znaczenie dla nawiàzania
dalszej Êcis∏ej wspó∏pracy mi´dzy naukà
i praktykà. Instytut Morski zosta∏ równie˝
w tym okresie mianowany „jednostkà
wiodàcà” w Polsce w zakresie walki z korozjà
w gospodarce morskiej, co narzuca∏o obo-
wiàzek koordynowania dzia∏alnoÊcià w tym
zakresie w skali paƒstwa.

Dzia∏alnoÊç Zak∏adu Korozji Morskiej
w omawianym dziesi´cioleciu opiera∏a si´
g∏ównie na realizacji opracowanych planów
problemu nr 101 - wykonano 27 zadaƒ badaw-
czych, z czego 6 dotyczy∏o problematyki por-
towej, a 18 ochrony przed korozjà statków
morskich. Prace realizowano w dwóch
wyodr´bnionych specjalistycznych pracow-
niach Zak∏adu: Pracowni Pow∏ok Ochronnych
oraz Pracowni Korozji i Ochrony
Elektrochemicznej. 

W zakresie tematyki pow∏okowej reali-
zowano prace dotyczàce ochrony powierzchni
pasów wodnicowych kad∏ubów statków, efek-
tywnoÊci dzia∏ania kad∏ubowych farb
przeciwporostowych oraz pow∏okowej ochro-
ny przed korozjà w okr´towych zbiornikach
balastowanych wodà morskà (statków
masowców, zbiornikowców oraz doków
p∏ywajàcych). Efektem pierwszej z tych prac
by∏o opracowanie wytycznych technolo-
gicznych i wymagaƒ dotyczàcych realizacji
zabezpieczeƒ przeciwkorozyjnych pasów
wodnicowych z zastosowaniem nowych
materia∏ów malarskich wprowadzanych
w∏aÊnie na rynek polski. Opracowane wyty-
czne konserwacji pasa wodnicowego w czasie
remontów stoczniowych statku oraz wytyczne
odbioru pow∏ok na ca∏ej podwodnej cz´Êci
kad∏uba zosta∏y wprowadzone jako obowiàzu-
jàce i by∏y kontrolowane przez s∏u˝by tech-
niczne armatora przy udziale Instytutu
Morskiego, na wszystkich remontowanych
statkach PLO i P˚M. 

Opracowano technologi´ aplikacji nowych
materia∏ów malarskich (g∏ównie epoksy-
dowych i bitumiczno-epoksydowych), które
mia∏y byç zastosowane do ochrony zbior-
ników balastowanych wodà morskà, na
statkach nowobudowanych dla polskich arma-
torów i ju˝ przez nich eksploatowanych.
Wed∏ug wytycznych opracowanych przez
ZKM i pod jego nadzorem, zabezpieczono
zbiorniki na kilkunastu statkach masowcach,
drobnicowcach i zbiornikowcach. 

Ochrony przed korozjà zbiorników
okr´towych balastowanych wodà morskà,
dotyczy∏y równie˝ badania, a równie˝ wyko-
nywane nast´pnie projekty techniczne kom-
plementarnej ochrony katodowo-pow∏okowej
z zastosowaniem cynkowych anod galwa-
nicznych. Takà ochron´ przewidziano dla
zbiorników balastowo-∏adunkowych, zbior-
ników dennych oraz zbiorników skrajnych
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dziobowych i rufowych. Zalecenia i gotowe
projekty techniczne rozwiàzaƒ systemu
ochrony przekazano armatorom statków.
Opracowano równie˝ projekty techniczne gal-
wanicznej ochrony katodowej ∏adowni paliw
ciek∏ych, przemiennie balastowanych wodà
morskà, dla serii zbiornikowców wielkiej
noÊnoÊci, zakupionych w tym czasie przez
Polskà ˚eglug´ Morskà. 

Dla statków ró˝nego typu, nowobu-
dowanych lub zakupionych przez armatorów
polskich w latach siedemdziesiàtych, opra-
cowano projekty komplementarnej ochrony
katodowo-pow∏okowej, z zastosowaniem
cynkowych anod galwanicznych. W projek-
tach tych uwzgl´dniono zastosowanie na tych
statkach z regu∏y znacznie lepszych pow∏ok
malarskich, ni˝ te które stosowano w latach
szeÊçdziesiàtych. Przyj´cie takiego ulep-
szonego zabezpieczenia pow∏okowego
kad∏ubów na wszystkich nowo remon-
towanych statkach umo˝liwi∏o wykonywanie
obowiàzkowej dokowej konserwacji malar-
skiej kad∏uba w odst´pach czteroletnich.
W zwiàzku z tym ZKM wprowadzi∏ mody-
fikacj´ wielu opracowanych uprzednio pro-
jektów ochrony katodowo-pow∏okowej po-
szycia kad∏ubów statków, w celu dostosowa-
nia ich do wymogów 4-letniej efektywnej
ochrony przeciwkorozyjnej. Szczególnie
dotyczy∏o to trawlerów rybackich, ∏owiàcych
na dalekich ∏owiskach i rzadko powracajà-
cych do kraju. Ochronà katodowo-pow∏o-
kowà wed∏ug projektu Instytutu Morskiego
obj´to w tym czasie ponad 500 statków pol-
skiej floty transportowej i rybackiej.

W drugiej po∏owie dekady Pracownia
Korozji i Ochrony Elektrochemicznej
rozpocz´∏a badania nad sk∏adem chemicznym
i technologià wytwarzania aluminiowych
anod galwanicznych. Prowadzono szeroko
zakrojone i d∏ugotrwa∏e badania laborato-
ryjne, jak równie˝ próby techniczne prototy-
powych anod galwanicznych na statkach i w
portach. Dà˝ono do uzyskania materia∏u
anodowego o dobrych w∏asnoÊciach u˝ytko-
wych, zarówno w wodach oceanicznych, jak
i w wodzie morskiej o ma∏ym zasoleniu i w
niskiej temperaturze (tj. dla warunków Morza
Ba∏tyckiego). 

W omawianym okresie dzia∏alnoÊci Pra-
cowni Ochrony Elektrochemicznej opracowa-
no równie˝ projekty koncepcyjne i techniczne
ochrony katodowej kad∏ubów niektórych
doków p∏ywajàcych, w tym doków wielkiej
noÊnoÊci, pracujàcych w Êrodowisku wody
ba∏tyckiej (Gdaƒsk) i w wodach prawie s∏od-
kich lub o zmiennym zasoleniu (Szczecin,
ÂwinoujÊcie). Do koƒca lat siedemdziesiàtych
zrealizowano pod nadzorem autorskim ZKM
ochron´ katodowà zewn´trznie zasilanà na
trzech dokach pracujàcych w wodzie ba∏tyc-
kiej. 

Prace nad ochronà przeciwkorozyjnà kon-
strukcji portowych obj´∏y w tym czasie zapro-
jektowanie i cz´Êciowe wdro˝enie elektro-
chemicznej ochrony przeciwkorozyjnej
stalowych pali podpór i dalb pirsu prze∏a-
dunku w´gla oraz stanowiska prze∏adunku
paliw p∏ynnych budowanych w Porcie
Pó∏nocnym, a tak˝e koncepcj´ ochrony pali
budowanego na tym terenie Pirsu Rudowego.
W przypadku Pirsu W´glowego zaprojek-

towano ochron´ katodowà mieszanà: galwa-
nicznà i zasilanà ze êród∏a zewn´trznego.
Zakoƒczenie budowy instalacji ochrony
katodowej i jej uruchomienie nastàpi∏o pod
nadzorem autorskim ZKM w latach 1981-
1982. W przypadku Pirsu Prze∏adunku Paliw
P∏ynnych projekt galwanicznej ochrony
katodowej zosta∏ przyj´ty do realizacji, ale
wykonawstwo ograniczono wówczas do fazy
przygotowawczej. Projekt ten jest obecnie
realizowany pod nadzorem ZKM.

W latach 1975-80 przeprowadzono badania
korozyjne podwodnej cz´Êci stalowych
Êcianek szczelnych na d∏ugich odcinkach
nabrze˝y portowych w Gdyni i w Gdaƒsku.
Opracowano i zastosowano technik´ ultra-
dêwi´kowej metody okreÊlania gruboÊci
Êcianek stalowych pod wodà. Na podstawie
takich pomiarów oceniono straty korozyjne,
szybkoÊç korozji oraz aktualne w∏asnoÊci
wytrzyma∏oÊciowe Êcianek. Na podstawie
doÊwiadczeƒ zdobytych podczas prowadzenia
licznych pomiarów terenowych gruboÊci
Êcianek szczelnych, opracowano wytyczne
przeprowadzania kontrolnych badaƒ stanu
technicznego Êcianek szczelnych. Wyniki tak
przeprowadzonych badaƒ stanowià podstaw´
do obliczeniowej oceny utraty wytrzyma∏oÊci
Êcianki w wyniku korozji.

W 1978 r. specjaliÊci z ZKM zostali
powo∏ani przez Ministra Gospodarki
Materia∏owej do opracowania oceny strat
korozyjnych i stanu ochrony przed korozjà
w gospodarce morskiej, w ramach przygo-
towywanego raportu oceniajàcego sytuacj´
w tym zakresie we wszystkich dziedzinach
gospodarki narodowej. Na podstawie tego
raportu Prezes Rady Ministrów wyda∏ (w sty-
czniu 1979 r.) zarzàdzenie, w sprawie wzmo-
˝enia ochrony przed korozjà w polskiej
gospodarce. W konsekwencji w dziedzinie
problematyki korozyjnej dotyczàcej gospo-
darki morskiej jednostkà wiodàcà i koordyna-
torem zosta∏ wyznaczony Zak∏ad Korozji
Morskiej IM. ZKM podjà∏ t´ dzia∏alnoÊç,
która polega∏a na:

- opiniowaniu lub konsultowaniu przed-
si´wzi´ç i programów dotyczàcych zwalcza-
nia korozji statków, maszyn, urzàdzeƒ, kon-
strukcji i budowli w przedsi´biorstwach
gospodarki morskiej,

- wspó∏udziale we wprowadzaniu do
planów prac placówek naukowo-badawczych
tematów, dotyczàcych metod i sposobów
ochrony przed korozjà w warunkach mors-
kich,

- opiniowaniu, doradztwie, i stawianiu
wymagaƒ odnoÊnie zakresu i sposobów
zabezpieczeƒ przeciwkorozyjnych przy pro-
jektowaniu konstrukcji, urzàdzeƒ i budowli
morskich.

Centralizacja dzia∏alnoÊci badawczej
(1980 - 1990)

W latach osiemdziesiàtych wi´kszoÊç prac
realizowanych przez ZKM prowadzona by∏a
w ramach problemu resortowego dotyczàcego
korozji i ochrony przed korozjà w gospodarce
morskiej oraz problemu w´z∏owego 6.6.
„Metody i Êrodki ochrony przed korozjà”,
a ponadto w ramach Centralnego Programu

Badawczo-Rozwojowego, kierowanego przez
Urzàd Gospodarki Materia∏owej. Tylko
nieliczne prace zlecane by∏y bezpoÊrednio
przez przedsi´biorstwa gospodarki morskiej. 

Dla potrzeb armatorów opracowano
instrukcje przeprowadzania oceny stanu
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego kad∏u-
bów statków i podejmowania decyzji dotyczà-
cych renowacji ochrony katodowej i po-
w∏okowej. Opracowano te˝ instrukcj´ kon-
serwacji malarskiej elementów konstruk-
cyjnych statków morskich, którà wydano
w du˝ym nak∏adzie w latach 1981 oraz 1988.
Instrukcje te okaza∏y si´ bardzo u˝yteczne dla
za∏óg statków i by∏y powszechnie wyko-
rzystywane w praktyce eksploatacyjnej.

Zmodyfikowano technik´ strumieniowo-
Êciernego oczyszczania powierzchni przy pra-
cach konserwacyjnych na statkach, w celu
osiàgni´cia zmniejszenia zanieczyszczenia
Êrodowiska przez py∏y. Prac´ tà zakoƒczono
wytycznymi doboru Êcierniwa oraz opraco-
waniem sposobów czyszczenia strumieniem
piasku z wodà lub z parà wodnà. Do tego celu
opracowano specjalnie skonstruowane nasad-
ki na dysze pistoletów, opatentowane przez
Instytut Morski.

Du˝ym osiàgni´ciem by∏o opracowanie
reaktywnej farby gruntowej do zabezpiecza-
nia niedoczyszczonych z rdzy powierzchni
konstrukcji okr´towych. Instytut Morski
opatentowa∏ sk∏ad farby i jej nazw´ (Corrina).
By∏a ona produkowana w du˝ych iloÊciach.
Instytut Floty Morskiej w Leningradzie zale-
ci∏ jej import i stosowanie w stoczniach
ZSRR. Opisana praca uzyska∏a nagrod´ pol-
sko-radzieckiego komitetu wspó∏pracy
naukowo-technicznej (J. O∏tuszewski z zes-
po∏em).

W wyniku rozleg∏ych badaƒ laborato-
ryjnych okreÊlono optymalny sk∏ad alumi-
niowego stopu anodowego, którego u˝ytkowe
w∏asnoÊci elektrochemiczne okaza∏y si´
równorz´dne, a nawet znacznie lepsze
(zarówno przy ekspozycji w wodzie ocea-
nicznej, jak i ba∏tyckiej), ni˝ anody galwa-
niczne produkcji zagraniczne. Nast´pnie
opracowano ogólne zasady oraz wytyczne
projektowania ochrony katodowo-pow∏o-
kowej kad∏ubów i zbiorników balastowanych
wodà morskà z zastosowaniem galwa-
nicznych anod aluminiowych, a tak˝e galwa-
nicznej ochrony katodowej komór wodnych
okr´towych wymienników ciep∏a z obiegiem
ch∏odzàcej zaburtowej wody morskiej.

Opracowano koncepcj´ ochrony, zbu-
dowano i zbadano charakterystyki uk∏adu na
modelach laboratoryjnych, a nast´pnie zapro-
jektowano i zbadano wykonane prototypy
urzàdzeƒ do zabezpieczania przed korozjà
i elektroerozjà w ∏o˝yskach linii wa∏u nap´-
dowego, zapewniajàce jednoczeÊnie ochron´
katodowà Êruby. 

Ponadto na zlecenie przedsi´biorstw opra-
cowano koncepcje oraz pe∏ne techniczne pro-
jekty wykonawcze zewn´trznie zasilanej
ochrony katodowej dla oÊmiu doków p∏ywajà-
cych w stoczniach remontowych Gdaƒska
i Gdyni oraz stalowych Êcianek szczelnych
nowych nabrze˝y w GSR. Opracowano te˝
projekty techniczne galwanicznej ochrony
katodowej stalowych pali pirsów i pomostów
oraz Êcianek szczelnych nabrze˝y w GSR i w
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porcie we W∏adys∏awowie. Wszystkie te
prace zosta∏y wdro˝one pod nadzorem
autorskim ZKM.

Pracownicy naukowi Zak∏adu Korozji
Morskiej brali udzia∏ w opiniowaniu, opra-
cowywaniu i nowelizacji norm dotyczàcych
badaƒ korozyjnych, badaƒ farb przeciwko-
rozyjnych, badaƒ korozyjnego dzia∏ania
pràdów b∏àdzàcych oraz elektrochemicznej
ochrony przeciwkorozyjnej konstrukcji pod-
wodnych. Istotnym wk∏adem ZKM w dzia∏al-
noÊç normalizacyjnà dotyczàcà ochrony
katodowej by∏o autorstwo i wspó∏autorstwo
normy arkuszowej PN- /E-05030/00 - 05 pt.
„Ochrona przed korozjà. Ochrona katodowa. ...”.

Nowe czasy, nowe problemy 
(1990 - 2000)

Zaistnia∏e w tym okresie warunki polity-
czne i gospodarcze w istotny sposób zmieni∏y
rol´ oraz zasady funkcjonowania Zak∏adu
Korozji Morskiej, zarówno w Instytucie Mor-
skim, jak równie˝ w resorcie gospodarce
morskiej. W ostatnim dziesi´cioleciu nastà-
pi∏y znaczne zmiany organizacyjne, lokalowe
i kadrowe, zmieni∏y i zmniejszy∏y si´ mo˝li-
woÊci finansowania prac, tak ze êróde∏ cen-
tralnych, jak i ze Êrodków pochodzàcych
z przemys∏u. ZKM musia∏ przezwyci´˝aç
powsta∏e du˝e trudnoÊci w wykonywaniu
swych statutowych obowiàzków w doty-
chczasowym zakresie, ze wzgl´du na zaist-
nia∏e zmiany kadry naukowej i technicznej
oraz trudnoÊci w zdobywaniu odpowiednich
Êrodków finansowych. 

Od 1994 r. Zak∏adem kieruje dr in˝.
Wojciech Sokólski. Aktualny adres Zak∏adu:
ul. Abrahama 1, 80-307 GDA¡SK.

Wykonywane w tym okresie prace dla
gospodarki morskiej by∏y finansowane
w znaczàcej mierze z nader skromnych Êrod-
ków Komitetu Badaƒ Naukowych. Na wnio-
sek Ministerstwa Transportu i Gospodarki
Morskiej ZKM realizowa∏ w latach 1997-99
program badawczy zamawiany PBZ 007-10
pt. „Ustalenie zagro˝enia korozyjnego i opra-

cowanie metod przed∏u˝enia ˝ywotnoÊci
morskich konstrukcji hydrotechnicznych”.
Jego zadaniem by∏o okreÊlenie zagro˝eƒ
korozyjnych stalowych i ˝elbetowych kon-
strukcji hydrotechnicznych w poszczególnych
akwenach portów i stoczni polskich oraz
wskazanie racjonalnych metod ochrony prze-
ciwkorozyjnej tych obiektów. Równie˝ ZKM
bra∏ udzia∏ w znaczàcym wymiarze w realiza-
cji programu badawczego zamawianego PBZ
013-12 pt. „Badania nad opracowaniem syste-
mu walki z korozjà na tle tendencji Êwia-
towych”, gdzie by∏ podwykonawcà opra-

cowujàcym wybrane zagadnienia dot. gospo-
darki morskiej i elektrochemicznej ochrony
przed korozjà. Wykonano pi´ç mono-
graficznych opracowaƒ na temat aktualnego
stanu w kraju oraz postulatów rozwoju techni-
ki i profilaktyki ochrony przed korozjà
w gospodarce morskiej.

Przeprowadzono badania eksperymentalne
uk∏adów ochrony przed korozjà i elektro-
erozjà w ∏o˝yskach linii wa∏u nap´dowego
statków. Koncepcj´ tego systemu ochrony
i rozwiàzania urzàdzeƒ zastrze˝ono w Urz´-
dzie Patentowym RP. Opracowano dokumen-
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tacj´ wykonawczà i instrukcj´, na podstawie
której jest mo˝liwe uruchomienie seryjnej
produkcji urzàdzeƒ dla potrzeb armatorów
statków i stoczni. Prototypowe egzemplarze
urzàdzeƒ sà ju˝ eksploatowane, a obecnie
przygotowywane jest promocyjne wystawie-
nie wykonanych urzàdzeƒ na targach i wysta-
wach. 

Wykonano badania laboratoryjne i w skali
technicznej nowo opracowanego przez ZKM
systemu katodowej ochrony przed korozjà w
obiegach wody morskiej ch∏odnic okr´-
towych, z zastosowaniem anod platynowa-
nych zasilanych z regulowanego mikrokom-
puterowo zewn´trznego êród∏a pràdu.
Prototypy urzàdzeƒ zosta∏y zbadane przez
ekipy ZKM podczas rejsów zadaniowych na
statkach. Opracowano dokumentacj´ tech-
nicznà i instrukcj´, wystarczajàcà do podj´cia
seryjnej produkcji urzàdzeƒ.

Przeprowadzono badania laboratoryjne
i analiz´ mo˝liwoÊci oraz zasadnoÊci
wprowadzania ochrony katodowej stalowego
zbrojenia morskich konstrukcji ˝elbetowych
w polskich portach i stoczniach. Zamierza si´
zainstalowanie prototypowego uk∏adu ochro-
ny na wybranym obiekcie portowym i wyko-
nanie badaƒ eksploatacyjnych.

Opracowany w ramach PBZ 007-10 system
i technika prowadzenia masowych pomiarów
i ewidencji w∏asnoÊci Êrodowisk wodnych we
wszystkich akwenach polskiego wybrze˝a
morskiego, w aspekcie oceny korozyjnego
oddzia∏ywania Êrodowiska wodnego na
umieszczone w nim metalowe podwodne kon-
strukcje portowe i stoczniowe jest wyko-
rzystywany w systematycznych pomiarach
w celu uzupe∏niania komputerowej bazy
danych. Takie uzupe∏niajàce badania wykona∏
ZKM w latach 1999 - 2001.

Na zamówienia Zarzàdu Portu Gdaƒsk
dokonano oceny zaawansowania i szybkoÊci
korozji stalowych Êcianek szczelnych
nabrze˝y portu gdaƒskiego, wzd∏u˝ Martwej
Wis∏y (od Westerplatte do poczàtku Kana∏u
Kaszubskiego). Opracowano system pro-
wadzenia badaƒ ubytków korozyjnych na
podwodnych obszarach powierzchni grodzic
Êcianek szczelnych, z zastosowaniem naj-
nowszej generacji gruboÊciomierza ultra-
dêwi´kowego, zapewniajàcego uzyskanie
dok∏adnej oceny ubytków korozyjnych
w wybranych miejscach pod wodà, przy spo-
tykanych w praktyce ró˝nych stanach
powierzchni korodujàcej konstrukcji. Wyniki
pomiarów pozwoli∏y na dokonanie oceny
aktualnego stanu technicznego Êcianek szczel-
nych, maksymalnych i Êrednich ubytków
korozyjnych oraz szybkoÊci korozji Êcianki
w danym miejscu. Dokonano tak˝e oceny
stopnia skorodowania stalowych pali podpór
i dalb na terenie basenu prze∏adunku paliw
p∏ynnych, pirsu prze∏adunku w´gla i pirsu
rudowego w Porcie Pó∏nocnym w Gdaƒsku.

Równie˝ dla Zarzàdu Portu Gdaƒsk opra-
cowano koncepcje i projekty techniczne
ochrony katodowej galwanicznej i zasilanej
z zewn´trznego êród∏a pràdu (lub mieszanej)
stalowych pali podpór i dalb nast´pujàcych
obiektów na terenie Portu Pó∏nocnego
w Gdaƒsku: stanowiska prze∏adunku paliw
p∏ynnych, pirsu prze∏adunku w´gla i pirsu
rudowego. W celu optymalizacji rozwiàzaƒ

projektowych przeprowadzono badania
rozk∏adu pola elektrycznego na laborato-
ryjnych modelach fizycznych obiektów.
Projekty obecnie sà sukcesywnie wdra˝ane
pod nadzorem autorskim ZKM.

Na zamówienie „NAFTOPORTU”
w Gdaƒsku opracowano projekty techniczne
galwanicznej ochrony katodowej stalowych
pali obiektów tego przedsi´biorstwa, na tere-
nie bazy prze∏adunku paliw p∏ynnych Portu
Pó∏nocnego. Projekty wdro˝ono pod nad-
zorem autorskim ZKM.

Na zlecenie Stoczni Remontowej
„NAUTA” w Gdyni opracowano koncepcje
i projekty techniczne ochrony katodowej
stalowych Êcianek szczelnych i pali nowo
zbudowanych nabrze˝y i pirsów remon-
towych. Zaprojektowano i wykonano
w Zak∏adzie specjalnie skonstruowane tyrys-
torowe stacje ochrony katodowej, dos-
tosowane do specyficznych potrzeb ochrony
obiektów SR „NAUTA” (10 stacji). Dla
stoczni „NAUTA” wykonano równie˝ projek-
ty modernizacji istniejàcych instalacji
ochrony katodowej zespo∏u doków p∏ywajà-
cych. Projekty te zosta∏y zrealizowane przez
stoczni´ pod nadzorem autorskim ZKM.

Opracowano projekt ochrony katodowej
pali, rurociàgów i Êcianek szczelnych
budowanego przy brzegu morskim (Gdaƒsk-
Brzeêno) obiektu hydrotechnicznego pod
nazwà „Molo Ko∏obrzeska”. Realizacja tego
projektu zosta∏a niestety wstrzymana przez
inwestora, mimo zakoƒczenia ju˝ robót przy-
gotowawczych, ze wzgl´du na brak Êrodków
finansowych. W podobnej fazie zosta∏a
wstrzymana realizacja instalacji ochrony
katodowej Êcianek szczelnych i pali portu
jachtowego w ¸ebie, obiektu portowego
budowanego w ramach programu PHARE.
ZKM na zlecenie inwestora zaprojektowa∏ dla
tego portu ochron´ katodowà, z zasto-
sowaniem szynowych anod stalowych u∏o˝o-
nych na dnie basenu portu i zasilanych z dzie-
wi´ciu stacji ochrony katodowej specjalnej
konstrukcji, usytuowanych wokó∏ basenu.

Na zlecenie Gdaƒskiej Stoczni Remontowej
kontynuowano specjalistyczne nadzory nad
eksploatacjà uk∏adów ochrony katodowej pod-
wodnych cz´Êci obiektów stoczniowych (doki
p∏ywajàce, Êcianki szczelne, pale), których
ochrona katodowa zosta∏a zrealizowana
w poprzednim dziesi´cioleciu (wed∏ug pro-
jektów ZKM). Prócz okresowej kontroli pomia-
rowej efektywnoÊci dzia∏ania ochrony i regu-
lacji jej uk∏adów, wykonano szereg projektów
uzupe∏nieƒ instalacji ochrony katodowej,
umo˝liwiajàcych obj´cie ochronà tych kon-
strukcji, których ochrona zanik∏a wskutek zes-
tarzenia si´ instalacji lub jej zniszczenia.

Perspektywy dalszego rozwoju
(2000 - ...)

Analizujàc 50-letnià histori´ Zak∏adu
w jednoznaczny sposób widaç bezpoÊredni
zwiàzek pomi´dzy dzia∏alnoÊcià naukowo-
badawczà a ogólnà kondycjà ekonomicznà
i rozwojem gospodarczym paƒstwa. Ten
zwiàzek wynika z realizowanej w Zak∏adzie
Korozji Morskiej tematyki badawczej -
bezpoÊrednio zwiàzanej z gospodarkà morskà
i jej rozwojem, a przede wszystkim

z nak∏adami na dzia∏alnoÊç inwestycyjnà.
Wdra˝anie nowych rozwiàzaƒ technicznych,
ochrona istniejàcego majàtku przed zniszcze-
niem, usprawnienie prac remontowych to
dzia∏ania wymagajàce cz´sto sporych nak∏a-
dów finansowych.

Wykonanie szeregu du˝ych prac dla
Komitetu Badaƒ Naukowych w ostatnim
okresie potwierdzi∏o wysokà pozycj´ Zak∏adu
wÊród jednostek naukowo-badawczych zaj-
mujàcych si´ problematykà korozyjnà.
W szczególnoÊci wnioski zawarte w opra-
cowaniu koƒcowym PBZ 013-12 pt. „Badania
nad opracowaniem systemu walki z korozjà
na tle tendencji Êwiatowych”, dotyczàce dal-
szej potrzeby rozwijania problematyki
ochrony przed korozjà w gospodarce morskiej
oraz elektrochemicznej ochrony przed
korozjà, rokujà na szersze w∏àczenie si´
Zak∏adu Korozji Morskiej do prac finan-
sowanych centralnie. W tym zakresie Zak∏ad
b´dzie móg∏ spo˝ytkowaç swoje pi´çdzie-
si´cioletnie doÊwiadczenie.

Silna konkurencja i regu∏y rynku w ostat-
nim okresie znacznie zmniejszy∏y zapotrze-
bowanie na prace o charakterze badawczym.
Sytuacja ta powoli si´ zmienia i rodzà si´
nowe mo˝liwoÊci dla zespo∏ów mogàcych
spe∏niaç rol´ rozjemczà, posiadajàce odpo-
wiednie systemy jakoÊci i akredytacje.
Stworzenie takiej pracowni w Zak∏adzie
Korozji Morskiej, jedynej w gospodarce
morskiej, mia∏oby du˝à szans´ powodzenia.
Prace w tym kierunku niewàtpliwie zostanà
podj´te. Potrzeb´ takiej dzia∏alnoÊci sygnal-
izujà przedsi´biorstwa wykonujàce prace
o charakterze antykorozyjnym dla potrzeb
gospodarki morskiej.

WÊród nowych kierunków badawczych
ponownie pojawi∏a si´ tematyka szkodliwego
oddzia∏ywania pràdów b∏àdzàcych w stocz-
niach i portach. Równie˝ zakres i warunki
stosowania technologii ochrony katodowej do
˝elbetowych obiektów hydrotechnicznych
w Êrodowisku Morza Ba∏tyckiego powinny
byç bli˝ej poznane. Oba te kierunki, reali-
zowane obecnie w ramach dzia∏alnoÊci statu-
towej Instytutu, majà szanse na dalsze
samodzielne finansowanie przez zaintereso-
wane przedsi´biorstwa.

G∏ównym kierunkiem dzia∏alnoÊci Zak∏adu
Korozji Morskiej w ostatnim okresie by∏a tech-
nologia ochrony katodowej jednostek p∏ywajà-
cych, urzàdzeƒ okr´towych i budowli hydro-
technicznych. Zgromadzone w tym zakresie
doÊwiadczenie jest olbrzymie i z pewnoÊcià
b´dzie w najbli˝szym okresie dalej pomna˝ane.
Nale˝y ponadto oczekiwaç, ˝e w nadchodzà-
cym okresie zakres zainteresowania tà tech-
nologià rozszerzy si´ tak˝e o konstrukcje
podziemne eksploatowane na làdzie. 

Nale˝y mieç nadziej´, ˝e najbli˝sza dekada -
pomimo nie najlepszego poczàtku - b´dzie
charakteryzowa∏a si´ jednak silniejszym tem-
pem rozwoju gospodarczego kraju, co bez wàt-
pienia pociàgnie za sobà tak˝e wzrost zapotrze-
bowania na specjalistyczne prace naukowo-
badawcze wykonywane w Zak∏adzie Korozji
Morskiej Instytutu Morskiego w Gdaƒsku. 
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