
Czy i jak walczyć z korozją?

Od czasu kiedy ludzie zaczęli wytwarzać użyteczne przedmioty, zetknęli się z problemem korozji – naturalnym niszczeniem róż-
nego rodzaju tworzyw w kontakcie z otaczającym środowiskiem. Im lepsze tworzywa, np. metale, tym szybciej obserwowano 
ten proces i tym więcej uwagi poświęcano zabiegom mającym na celu przedłużenie ich żywotności. Utrata wartości użytkowych 
następowała szybko, nie mówiąc już o walorach estetycznych. Szczególną rolę odgrywa tu żelazo – po epoce kamienia i brązu 
tworzywo, którego powszechne stosowanie w różnorodnych formach trwa w znaczeniu historycznym do dziś. Epoka ta charak-
teryzuje się rozwojem metalurgii żelaza oraz produkcją żelaznych narzędzi i broni. Na obszarze Europy rozpoczęła się w IX-VI w. 
p.n.e., a w sensie archeologicznym skończyła w XIII w.

Pomimo tego, że korozja dotyczy niszczenia róż-

norodnych materiałów (metali, betonu, drewna itp.), 

to jednak w powszechnym rozumieniu kojarzy się 

z powszechnie stosowanym obecnie tworzywem meta-

lowym – stalą. Wizja „szklanych domów” z Przedwiośnia 
Żeromskiego nie ziściła się, chociaż w dużych aglomera-

cjach miejskich szklano-aluminiowa zewnętrzna otoczka 

centrów biurowych niewiele od niej odbiega, kryjąc 

jednak w sobie potężne konstrukcje stalowe i żelbetowe. 

Ze stali wykonuje się nie tylko obiekty budowlane, ale 

także całą infrastrukturę przemysłową, maszyny i pojazdy, 

statki i nabrzeża portowe, rurociągi i zbiorniki, narzędzia 

i przedmioty użytku domowego. W każdym bez wyjątku 

z tych wszystkich możliwych zastosowań stal dosięga 

nieustępliwa korozja w stopniu zależnym od warun-

ków eksploatacji oraz zastosowanych technik ochrony 

przeciwkorozyjnej. Otrzymany z olbrzymim nakładem 

energii błyszczący metal posiada naturalną skłonność do 

powrotu do swojej postaci pierwotnej – rudy, trwałych 

termodynamicznie tlenków i siarczków żelaza.

Stal utrzymuje swoją niezmienną pozycję w tech-

nice dzięki niskiej cenie oraz takim właściwościom, jak: 

twardość, wytrzymałość na rozciąganie, sprężystość, 

plastyczność, ciągliwość, udarność i spawalność, które 

utrzymywane są w szerokim zakresie temperatur. Nie-

stety, posiada dwie zasadnicze wady – brak odporności 

na korozję oraz wyższe temperatury, w których traci 

praktycznie wszystkie swoje cechy mechaniczne (to 

z tego powodu w czasie silnego pożaru zawaliły się wieże 

World Trade Center). Brak odporności zwykłej stali na 

korozję doprowadziła do powstania szeregu rozwiązań 

technicznych, mających na celu wyeliminowanie tej 

wady. Wyprodukowane zostały różnego rodzaju stopy 

żelaza (zazwyczaj z chromem i niklem) odporne na 

korozję w różnych warunkach, a także opracowano 

skuteczne metody oddzielania powierzchni stali od 

środowiska korozyjnego. Poznano także technologie 

ochrony przeciwkorozyjnej bezpośrednio hamujące 

sam proces korozyjny. Nauczono się także modyfi kować 

środowisko korozyjne w taki sposób, by korozja kontak-

tujących się z nim materiałów nie sprawiała kłopotów 

eksploatacyjnych (np. w obiegach wodnych).

Z korozją stali oswajamy się od dziecka. Każdy wie, 

jak wygląda rdza – produkt korozji tego materiału. To 

brązowobrunatnoczarne warstwy pokrywające metal, 

czasami w postaci tylko nalotu, czasami w formie gru-

bych, łuszczących się warstw. Nie każdy natomiast wie, 

że to obraz tylko jednego z rodzajów korozji stali – korozji 

atmosferycznej, zjawiska przebiegającego w powietrzu. 

Do jego inicjacji potrzebna jest co prawda woda, ale 

reakcja przebiega, przede wszystkim, pomiędzy tlenem 

a żelazem. Pierwotny produkt utlenienia ulega dalszym 

reakcjom z tlenem i wodą, tworząc tę charakterystyczną 

rdzę. Warto wiedzieć, że produkty korozji innych metali 

wyglądają inaczej (np. produkty korozji cynku są białe), 

a także to, że obraz korozji stali w innych warunkach, np. 

w wodzie czy ziemi, także wygląda zupełnie inaczej.

Proces korozji przebiega zawsze na granicy faz pomię-

dzy powierzchnią metalu a otaczającym środowiskiem 

korozyjnym. To przez tę granicę faz musi przemieścić 

się wyrwany z siatki krystalicznej stali atom żelaza i 

przejść w formę utlenioną oraz rozpuszczalną w wodzie 

– jon. Jednocześnie uwalniane w tej reakcji elektrony 

muszą w tym samym czasie zostać „skonsumowane”, 

zazwyczaj w reakcji z tlenem, który także znajduje się 

po drugiej stronie wspomnianej granicy faz (w wyniku 

reakcji następuje alkalizacja środowiska). A zatem, przez 

Korozja w środowisku nadmorskim
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Korozja - ogólna nazwa 
procesów niszczących 
mikrostrukturę materiału, 
które prowadzą do jego 
rozpadu. Korozja zachodzi 
pod wpływem chemicznej 
i elektrochemicznej reakcji 
materiału z otaczającym 
środowiskiem.Korozja 
rozpoczyna się zwykle 
drobnymi zmianami 
zaatakowanej po-
wierzchni występującymi 
najczęściej w miejscach 
zagięcia materiału, a 
następnie postępuje w 
głąb, niszcząc substancje 
najbardziej podatne na 
korozję. Produkty korozji 
tworzą czasami warstwę 
pasywną chroniącą przed 
dalszym rozkładem, w 
innych zaś przypadkach 
mogą być kolejnym 
czynnikiem powodującym 
korozję.

granicę faz przemieszcza się masa (atom/jon żelaza) oraz 

ładunek elektryczny (elektrony). Zależność pomiędzy 

masą i ładunkiem jest ścisła i wynika z prawa Faraday’a. 

A zatem o szybkości korozji żelaza decyduje strumień elek-

tronów biorących udział w reakcji z tlenem z otoczenia, a 

więc prąd elektryczny przepływający przez granicę faz. Taki 

mechanizm korozji nazywamy elektrochemicznym i to 

nie przypadek, że szybkość korozji wyrażamy za pomocą 

jednostek prądu (gęstości prądu - np. w mA/m2).

Obie sprzężone ze sobą reakcje utleniania żelaza 

i redukcji tlenu nie muszą przebiegać w tym samym 

punkcie na powierzchni metalu, ponieważ elektrony 

w głębi metalu mogą poruszać się swobodnie i dla-

tego uwalniane w jednym miejscu (utlenianie żelaza, 

obszar anodowy) mogą brać udział w reakcji w miejscu 

odległym (redukcja tlenu, obszar katodowy). Ta cecha 

korozji elektrochemicznej jest szalenie ważna, ale często 

zapominana, bo występuje jedynie w szczególnych sytu-

acjach. Jeśli przy powierzchni korodującego metalu jest 

odpowiednio gruba warstwa środowiska elektrolitycz-

nego (np. wody, ziemi), umożliwiająca przepływ prądu 

elektrycznego, to może zamknąć się poprzez elektrolit 

obwód prądu elektrycznego wywołany swobodnym 

przemieszczeniem się elektronów w metalu. Warunkiem, 

aby taki obwód elektryczny powstał, jest zróżnicowanie 

szybkości procesów na powierzchni korodującego me-

talu, np. wskutek nierównomiernego do powierzchni 

dopływu tlenu. 

Opisany wyżej mechanizm tworzenia tzw. makro-

ogniwa korozyjnego rzadko kiedy jest dostrzegany 

przez laików, ponieważ cechuje zjawiska zazwyczaj 

niewidoczne gołym okiem. Występują wewnątrz obie-

gów wodnych, w środku aparatury i w urządzeniach 

przemysłowych, pod powierzchnią wody czy w ziemi. 

Towarzyszą im przede wszystkim lokalne, bardzo inten-

sywne ubytki korozyjne w miejscach wypływu prądu 

z metalu do środowiska elektrolitycznego. Obiekt posia-

da rejony zupełnie pozbawione śladów przebiegu proce-

su korozyjnego (zwykle o dużej powierzchni) oraz rejony, 

w których dochodzi lokalnie do uszkodzenia korozyj-

nego, np. perforacji stalowej ścianki. Na tę intensywną 

korozję w jednym miejscu „pracują” powierzchnie tego 

samego obiektu lub innego (połączonego z nim elek-

trycznie w tym samym elektrolicie), na których przeważa 

proces redukcji. Obraz korozji jest inny niż w warun-

kach atmosferycznych – powierzchnia skorodowana 

jest błyszcząca, pokryta warstwą czarnych, kwaśnych 

produktów korozji. Trzeba posiadać sporo wiedzy 

i doświadczenia, aby w takich sytuacjach jednoznacznie 

wskazać przyczynę takiej intensywnej korozji, ponieważ 

występuje ona zazwyczaj z dala od miejsca uszkodzenia. 

Należy pamiętać, że w kontakcie z powietrzem, wskutek 

powstania nalotu produktów korozji, obraz takiego 

uszkodzenia szybko staje się podobny na powierzchni 

do typowego dla korozji atmosferycznej. Makroogniwo 

korozyjne powstać może z powodu innych różnic na po-

wierzchni metalu, np. temperatury, zasolenia, czy nawet 

naprężeń mechanicznych. Odległości pomiędzy anodą 

takiego ogniwa (gdzie występuje utlenianie metalu i ko-

rozja) a katodą (gdzie intensywniej przebiegają procesy 

redukcji) mogą być różne – od centymetrów do kilkuset 

metrów, a nawet kilometrów w przypadku stalowych 

rurociągów podziemnych czy podwodnych.

Oprócz makroogniw korozyjnych istnieje jeszcze sze-

reg innych czynników, które mogą w znaczący sposób 

przyspieszyć procesy korozyjne stali. O ile szybkość koro-

zji zwykłej stali w ziemi wynosi około 0,1 mm/rok, a w wo-

dzie morskiej około 0,2 mm/rok, to wielkość ta może być 

zwielokrotniona w makroogniwie korozyjnym wskutek 

przepływu prądu elektrycznego i wystąpienia uszkodzeń 

lokalnych. Jeszcze większe ubytki korozyjne mogą spo-

wodować zewnętrzne prądy elektryczne pochodzące 

z obcych źródeł, tzw. prądy błądzące. Wśród nich naj-

większe zagrożenie korozyjne stanowią prądy upływa-

jące z instalacji trakcji elektrycznych prądu stałego kolei 

i tramwajów w miastach. Korozja wywołana przez prądy 

błądzące jest przyczyną awarii korozyjnych infrastruktury 

miejskiej i przemysłowej. Należy dodać, że także prąd 

przemienny, indukujący się w podziemnych rurociągach 

stalowych, może być przyczyną uszkodzeń korozyjnych.

Do stosunkowo mało jeszcze poznanych zjawisk należy 

zaliczyć korozję stymulowaną przez mikroorganizmy. 

Wśród nich szeroko opisane jest działanie bakterii bez-

tlenowych redukujących siarczany, których szkodliwe 

działanie obserwowane jest na rurociągach podziem-

nych oraz w środowisku surowej ropy naftowej.

Nauka o korozji wyróżnia, oprócz w zarysie opisanej 

korozji elektrochemicznej tzw. ogólnej, przebiegającej 

na całej powierzchni metalu, także inne szczególne jej 

formy charakteryzujące się różnym obrazem zniszczeń 

korozyjnych. Należą do nich: korozja galwaniczna, 

wżerowa, szczelinowa, międzykrystaliczna, selektywna, 

naprężeniowa, zmęczeniowa i erozja-korozja. Inaczej 

Rys. 1. 

Po zainicjowaniu proces korozyjny stymulowany jest wyłącznie 

obecnością tlenu.

Rys. 2. 

Tworzenie się obszarów anodowych i katodowych na korodującej 

powierzchni metalu. W elektrolicie przepływa prąd (czerwona 

strzałka)
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nieco przebiega proces korozyjny w atmosferze, inaczej 

w ziemi czy wodach naturalnych. Także na proces ten 

mają wpływ różne inne czynniki wewnętrzne (skład 

chemiczny, naprężenia wewnętrzne) i zewnętrzne (tem-

peratura, połączenia z innymi metalami, oddziaływania 

mechaniczne). Należy także wspomnieć o zagadnieniach 

związanych z korozją, która nie przebiega zgodnie 

z mechanizmem elektrochemicznym, np. tzw. korozja 

gazowa, zachodząca w wysokich temperaturach, czy 

korozja chemiczna w środowiskach niewodnych. Ta 

bogata różnorodność zjawisk związanych z korozją 

tworzyw metalicznych powoduje, że nauka o korozji jest 

obecnie bardzo obszerna, a jej podstawowe kanony, wy-

pracowane podczas wieloletnich badań i doświadczeń 

technicznych, wykorzystywane są od lat we wszystkich 

gałęziach nowoczesnego przemysłu. Niestety, w prak-

tyce te wypracowane zasady skutecznego przeciwdzia-

łania zjawiskom korozji nie są w dostatecznym stopniu 

wykorzystywane.

Koniecznie trzeba wspomnieć o jeszcze jednym 

bardzo ważnym czynniku wielokrotnie potęgującym 

szkodliwe działanie procesów korozyjnych. Tym czyn-

nikiem jest brak wiedzy z zakresu podstawowych zasad 

związanych z prawidłowymi zabezpieczeniami prze-

ciwkorozyjnymi i szereg wynikających z tego błędów, 

w wyniku których tworzone są rozwiązania techniczne 

podatne na zniszczenia korozyjne lub takie, w stosunku 

do których nie można zastosować w sposób prawid-

łowy jakiejkolwiek metody przeciwkorozyjnej. Zdarza 

się tak, że dobre rozwiązania dla określonego układu 

czy środowiska są bezsensownie powielane w innych 

warunkach, dając mierne rezultaty lub całkowicie nie 

spełniając swojej funkcji. Dobrym przykładem jest tu 

od ponad 20 lat na całym świecie rozpowszechniane 

urządzenie do ochrony elektrochemicznej karoserii 

samochodowych – w ogóle nie funkcjonujący gadżet, 

nie mający nic wspólnego ani z teorią, ani z praktyką 

techniki ochrony przeciwkorozyjnej, kupowany jednak 

przez oszukanych i omamionych nadzwyczajnymi ko-

rzyściami samochodziarzy. Takie działania w ewidentny 

sposób podważają zaufanie do współczesnych technik 

przeciwkorozyjnych i nie zmieni tego informacja, że 

amerykańska fi rma, która pierwsza wpadła na pomysł 

zrobienia w ten sposób pieniędzy na ludzkiej niewiedzy, 

splajtowała i wyrokiem sądu zmuszona została do wy-

płacenia milionowych odszkodowań. A w Polsce - bez 

problemu można jeszcze dzisiaj kupić takie urządzenie 

np. za pośrednictwem aukcji internetowej.

Korozja z technicznego punktu widzenia nie ma 

jednakowego wpływu na wyroby i konstrukcje me-

talowe. W wielu wypadkach zasadniczą rolę odgrywa 

estetyczny wygląd, o który trzeba dbać niezależnie od 

stopnia agresywności korozyjnej środowiska. Dobrym 

przykładem jest tu kadłub statku wykonany z grubych 

blach stalowych. Dba się o jego wygląd zewnętrzny, 

eliminując widoczne przejawy korozji, co oczywiście 

nie ma zasadniczego wpływu na funkcję techniczną 

kadłuba, a nade wszystko jego szczelność. Również 

równomierna korozja całych konstrukcji stalowych nie 

jest groźna tak, jak lokalna korozja węzłów łączących 

w postaci śrub, nitów czy spawów. Pojedyncza per-

foracja (przedziurawienie) wskutek korozji elementu 

konstrukcyjnego mostu nie jest tak groźne jak taka sama 

dziura w ściance rurociągu stalowego czy zbiornika 

paliwowego, która natychmiast wyłączy ten obiekt z 

eksploatacji. Ta specyfi ka uszkodzeń korozyjnych i ich 

wpływ na eksploatację musi być brana pod uwagę przy 

doborze odpowiednich technologii zabezpieczeń prze-

ciwkorozyjnych. Muszą one w konkretnych warunkach 

zapewnić wymagane parametry eksploatacyjne obiektu 

w przewidzianym czasie eksploatacji. Zatem w technice 

nie powinno się walczyć z korozją jedynie po to, aby 

eliminować to zjawisko, ale by zapewnić oczekiwany 

okres przydatności technicznej chronionego obiektu 

- każdorazowo zgodnie z jego przeznaczeniem. Filozofi ę 

taką prezentują współczesne normy techniczne.

Jak wspomniano wyżej, zjawiska korozji zarówno 

stali, jak również i innych tworzyw konstrukcyjnych są 

obecnie (na progu XXI w.) dość dobrze poznane i jest 

szeroko opisane w literaturze specjalistycznej. Śmiało 

można powiedzieć o wyodrębnionej interdyscyplinarnej 

gałęzi wiedzy, jaką jest korozja i ochrona przed korozją. 

Pokazany powyżej zaledwie jeden przykład korozji stali 

w makroogniwie korozyjnym uzmysławia jak dalece 

jest różne powszechne wyobrażenie o procesach ko-

rozji na tle podstaw teoretycznych. Zupełny brak jest 

świadomości o różnorodności tego zjawiska. Podsta-

wowe elementy tej wiedzy nie są trudne i mogłoby być 

przedmiotem nauczania nawet w szkole podstawowej. 

A nauka ta – jak każda inna – ma swoje podstawy teo-

retyczne, prawidła i zasady, narzędzia diagnostyczne, 

opracowane technologie i tajniki upowszechniane 

jedynie w gronie specjalistów. Nie wiadomo dlaczego nie 

jest ona wpajana na szczeblu akademickim, chociażby w 

podstawowym zakresie na kierunkach politechnicznych. 

Dzięki zastosowaniu współczesnej wiedzy możliwe 

jest znaczące ograniczenie wydatków na korozję, które 

sięgają w krajach rozwiniętych kilku procent przychodu 

narodowego brutto. Zastosowanie w technice tylko 

Korozja newralgicznego elementu 

połączenia śrubowego

Korozja w uszkodzeniu powłoki 

malarskiej
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istniejących już technologii ochrony przeciwkorozyjnej 

zgodnie z zasadami walki z korozją pozwoliłoby na 

zaoszczędzenie około 25% z tych środków. Upowszech-

nienie istniejących i wdrożenie nowych skutecznych 

technologii ochrony przeciwkorozyjnej stanowią ważny 

element ochrony naturalnego środowiska, przyczyniają 

się do wydłużenia eksploatacji obiektów metalowych 

i tym samym ograniczają emisję szkodliwych substancji 

do otoczenia oraz zużycie defi cytowych surowców, a po-

przez wyeliminowanie awarii i podniesienie bezpieczeń-

stwa eksploatacji - zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia 

środowiska, utraty zdrowia i zagrożenia życia ludzi. Tak 

jak recykling złomu, który zmniejsza zużycie surowców 

przy produkcji stali, tak również wydłużenie żywotności 

obiektów, poprzez stosowanie skutecznych technologii 

ochrony przeciwkorozyjnej, plasują się na pierwszym 

miejscu wśród globalnych działań proekologicznych.

Dlaczego więc jest tak, że problematyka ochrony 

przed korozją jest w dalszym ciągu w Polsce traktowana 

marginalnie niemal we wszystkich dziedzinach techniki 

i gospodarki? Ciągle brak jest w tym zakresie wymagań 

i przepisów. Są co prawda normy, ale ich stosowanie 

nie jest wymagane. Na rynku pojawiają się fi rmy, które 

mając tylko szczere chęci, zagospodarowują skromne 

środki przeznaczane na ochronę przeciwkorozyjną, 

pogłębiając jedynie defi cyt środków na ochronę przed 

korozją. Odczuwalny jest wyraźnie brak wyszkolo-

nego w tej dziedzinie personelu - ale skąd ma być, 

skoro w Polsce nie ma nawet zawodu „korozjonisty”? 

Walka z korozją ma wiele wspólnego z medycyną – trze-

ba być specjalistą (lekarzem), by postawić diagnozę, i jeśli 

jest prawidłowa, wdrożyć skuteczne leczenie (zabezpie-

czenie przeciwkorozyjne). Ponieważ zjawisko korozji jest 

powszechne i wszyscy uznają, że je znają, każdy – jak 

obnażył to już Stańczyk – ma na nią swoje sposoby. 

Najprostszy – oczyścić, posmarować lub pomalować, 

a jak ponownie skoroduje – czynności powtórzyć. Ta za-

korzeniona w świadomości ludzi nieuchronność korozji 

i syzyfowa praca przy jej zwalczaniu powoduje, że do 

problemu korozji w technice i konieczności opanowania 

tego zjawiska odnosi się jeszcze w wielu przypadkach z 

lekceważeniem. Jakże często w projektach technicznych 

nie ma rozdziału poświęconego ochronie przeciwkoro-

zyjnej, a jeśli jest, to zawiera tekst archaiczny, np. wska-

zówkę, że wyrób należy pomalować dwiema warstwami 

farby (np. pierwszą szarą i drugą zieloną)? Jakże często 

projektując wyrób na wieloletni okres użytkowania, 

zapewnia się mu ochronę przeciwkorozyjną jedynie 

w początkowym okresie eksploatacji, nie dbając nawet 

o stworzenie warunków umożliwiających jej renowację 

w przyszłości? Jakże często zobowiązania projektanta i 

wykonawcy zabezpieczenia przeciwkorozyjnego obej-

mują jedynie okres gwarancji udzielanej na nowy wyrób, 

tj. na okres dwuletni lub czasami nieco dłuższy?

Odnotowujemy w ostatnim okresie pewną widocz-

na poprawę w wyżej poruszonych kwestiach, ale nie 

kojarzymy jej ze wzrostem świadomości o potrzebie 

opanowania zjawiska korozji, a raczej tylko z wszech-

obecnym postępem technicznym. Znacznie szersza 

obecnie wymiana towarowa i technologiczna z krajami 

wysoce rozwiniętymi bez wątpienia ułatwia skorzystanie 

z najnowszych technik ochrony przeciwkorozyjnej. To, że 

na ulicach naszych miast od jakiegoś czasu poruszają się 

lśniące kolorowymi lakierami samochody, a nie zardze-

wiałe karoserie, jakie jeszcze pamiętamy, to nie wynik 

postępu technicznego, a przyzwolenie konsumentów na 

stosowanie droższych technologii przeciwkorozyjnych, 

metod znanych od półwiecza. Zgodziliśmy się także 

jako konsumenci na płatne przeglądy i serwisy, których 

zadaniem jest między innymi należyte utrzymanie po-

włok lakierowych na samochodach podczas wieloletniej 

eksploatacji. To przecież na takich warunkach przodujące 

fi rmy udzielają wieloletnich gwarancji na zabezpieczenia 

przeciwkorozyjne. Ten pozytywny obraz należy przenieść 

na mosty i dworce, zakłady przemysłowe i gospodarkę 

miejską. 

Z nauki o korozji i ochronie przeciwkorozyjnej jasno 

wynika, że to szkodliwe dla współczesnej cywilizacji 

zjawisko jest całkowicie do opanowania. Podstawowym 

orężem jest wiedza i doświadczenie, ale także i świado-

mość konieczności ponoszenia niezbędnych nakładów 

na współczesne techniki przeciwkorozyjne. Chodzi o to, 

aby te niezbędne nakłady były w jak najlepszy sposób 

wykorzystane, zgodnie z zasadami oraz współczesnymi 

możliwościami technicznymi. Złe wykonanie np. po-

włoki malarskiej, wynikające z nieprawidłowego przy-

gotowania podłoża stalowego, niewłaściwego doboru 

materiałów lub złej ich jakości, a także niechlujnego 

wykonawstwa – szybko mści się wielokrotnie większymi 

nakładami na ponowne wykonanie zabezpieczenia tego 

samego obiektu. I nie ma tu znaczenia, czy przyczyną 

była nadmierna oszczędność środków i wybór tańszych 

wykonawców lub materiałów, czy też niewiedza lub 

brak specjalistycznego nadzoru – bezsensowne żniwo 

zawsze zbierze korozja. Obecnie, kiedy wszyscy są 

przymuszani do decyzji cechujących się najniższymi 

nakładami, np. w przetargach publicznych, poruszona 

kwestia w odniesieniu do ochrony przed korozją nabiera 

Korozja podziemnego rurociągu

Typowy obraz korozji atmosferycznej
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znaczenia zasadniczego. Otóż każdorazowo wywołuje 

ona potrzebę wyboru oprócz ceny inwestycji, także 

rodzaju technologii przeciwkorozyjnej oraz sposobu 

oceny jakości wykonania zabezpieczenia, co ma przecież 

bezpośredni związek z okresem skutecznego działania 

ochrony, a tym samym także i rentownością całego 

przedsięwzięcia. Krzywa średniego rocznego kosztu 

ochrony przeciwkorozyjnej w funkcji początkowych 

nakładów na ochronę przed korozją posiada minimum, 

a to oznacza, że przy „nadmiernej oszczędności” pod-

czas inwestycji nakłady na ochronę przeciwkorozyjną 

w okresie eksploatacji muszą być większe. 

Walka z korozją jest problemem globalnym. Zjawi-

sko to przebiega w zasadzie jednakowo na wszystkich 

kontynentach i we wszystkich państwach. Szkodliwe 

czynniki (np. zanieczyszczenia atmosfery, kwaśne 

deszcze) przemieszczają się ponad granicami państw 

i stwarzają takie same lub podobne problemy technicz-

ne i ekonomiczne. Nic też dziwnego, że niezależnie od 

istniejącej od wielu lat międzynarodowej współpracy 

naukowej, dnia 15 marca 2007 r., podczas dorocznej 

konferencji CORROSION/2007 w Nashville (Tennessee, 

USA) powstała Światowa Organizacja Korozji (The 

World Corrosion Organization – WCO) założona przez 

Australijskie Stowarzyszenie Korozyjne (The Australasian 

Corrosion Association - ACA), Chińskie Towarzystwo 

Korozji i Ochrony (The Chinese Society for Corrosion and 

Protection - CSCP), Europejską Federację Korozyjną (The 

European Federation for Corrosion - EFC) i amerykańskie 

stowarzyszenie NACE International, której zadaniem 

jest szerokie zrzeszanie środowisk zajmujących się 

problematyką korozyjną na całym świecie. Manifest tej 

organizacji zawarty jest w tekście dyrektora WCO  „Now is 

the Time (George F. Hays), zaś misja w słowach: „promocja 

edukacji i najlepszych praktyk w zabezpieczeniach prze-

ciwkorozyjnych celem uzyskania socjoekonomicznych 

korzyści dla społeczeństwa, zabezpieczenia zasobów 

i ochrony środowiska”. Zadaniem WCO jest stworzenie 

dogodnej płaszczyzny do podejmowania działań w skali 

globalnej – ujednolicenia norm i przepisów, podejmo-

wania działań uświadamiających rolę i znaczenie walki 

z korozją dla społeczeństw i gospodarki. Informacje o tej 

organizacji znajdują się na stronie internetowej www.

corrosion.org.

W Polsce od szeregu lat działa Polskie Stowarzyszenie 

Korozyjne (Polish Corrosion Society). PSK jest organizacją 

pozarządową, której misją jest - podobnie jak wielu innych 

tego rodzaju stowarzyszeń na świecie - zabezpieczenie 

ludzi, majątku i środowiska przed szkodliwymi skutkami 

korozji. Celem działania Stowarzyszenia jest tworzenie 

warunków sprzyjających postępowi technicznemu 

i ekonomicznemu w zakresie ochrony przed korozją urzą-

dzeń i majątku trwałego w gospodarce narodowej. Zakres 

działania obejmuje wszelkiego rodzaju czynności związa-

ne z problematyką walki z korozją - począwszy od badań 

i projektowania, poprzez produkcję i wykonawstwo mate-

riałów oraz podzespołów, a na eksploatacji i serwisowaniu 

zabezpieczeń przeciwkorozyjnych skończywszy - we 

wszystkich gałęziach przemysłu i gospodarki. Osiągnięcie 

zakładanego celu realizowane jest przez: 

• upowszechnianie nowych środków i technologii 

zabezpieczeń przeciwkorozyjnych poprzez orga-

nizację i czynny udział w konferencjach naukowo-

technicznych oraz wystawach tematycznych, 

• wpływanie na rozwój postępu techniczno-organi-

zacyjnego w zakresie stosowanych metod i technik 

ochrony przed korozją poprzez działalność popula-

ryzatorską, wydawniczą, opiniodawczą, 

• doskonalenie zawodowe pracowników i organi-

zowanie przepływu wiedzy w zakresie stosowania 

i wdrażania nowych metod ochrony przed korozją 

poprzez organizowanie kursów szkoleniowych, 

certyfi kacji personelu, wymiany międzynarodowej 

i innych. 

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne zrzeszające polskich 

„korozjonistów” powstało w 1991 r. z zamiarem integracji 

środowiska, reprezentacji jego interesów na zewnątrz, 

wspólnego rozwiązywania istotnych problemów zawo-

dowych i środowiskowych. PSK organizuje między innymi 

własną doroczną konferencję poświęconą problema-

tyce ochrony przed korozją  „Współczesne Technologie 

Ochrony Przeciwkorozyjnej” oraz opracowuje dokumen-

ty normatywne obejmujące technologie i procedury 

istotne dla prac antykorozyjnych, które nie znajdują się 

w istniejących normach i zaleceniach technicznych. PSK 

w miarę możliwości uczestniczy w opracowywaniu aktów 

wykonawczych do ustaw związanych z ochroną antyko-

rozyjną. Polskie Stowarzyszenie Korozyjne jest członkiem 

Europejskiej Federacji Korozyjnej (www.efcweb.org) i tym 

samym światowej społeczności zajmującej się proble-

matyką korozji i jej wpływem na problemy cywilizacyjne. 

Bierze udział w pracach tej organizacji poprzez uczestni-

ctwo w Grupach Roboczych (Working Party). PSK realizuje 

postulaty Światowej Organizacji Korozji. Z działalnością 

PSK można zapoznać się na stronie internetowej www.

psk.org.pl.

Posługując się nazewnictwem wojskowym, które 

bardzo często używane jest w odniesieniu do omó-

wionych wyżej zagadnień, można powiedzieć tak: 

z jednej strony korozja nieustannie i podstępnie atakuje, 

przyczyniając się do zniszczeń substancji ukształtowanej 

przez człowieka, z drugiej zaś strony zgromadzony jest 

olbrzymi arsenał broni, w tym coraz to nowszego oręża 

w postaci nowoczesnych technologii do likwidacji za-

grożeń korozyjnych, który z braku woli walki z korozją 

i niewiary w zwycięstwo, dezorganizacji linii frontu 

i braku rozeznania oraz umiejętności - nie jest w pełni wy-

korzystywany, zaś środki marnotrawione. Ta bitwa trwa 

i nie ma od niej odwrotu. Na szczęście w walce tej szala 

zwycięstwa powoli przesuwa się w oczekiwaną stronę, 

ale by osiągnąć zwycięstwo, konieczna jest konsolidacja 

środków, podniesienie świadomości i powszechny obo-

wiązek udziału w tych zmaganiach, nie tylko społeczne-

go, ale także zinstytucjonalizowanego.  „Now is the Time 

– nastał czas na powszechną edukację i specjalizację 

zawodową, normalizację technologii oraz nowelizację 

prawa gospodarczego w zakresie walki z korozją. Należy 

tego oczekiwać od polityków i państwa.

Korozja lokalna (element turbiny)
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