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OPPDOl SPECJALISTYCZNE
PRZEDSIEBIORSTWO
ZABEZPIECZEft
PRZECIWKOROZYJNYCH

Elektrochemiczne zabezpieczenia przeciwkorozyjne
stanowia. dose rozpoznana. dziedzine wiedzy specjalis-
tycznej, o ktorej napisano wiele, chociaz nie wszystko.
Zagadnienia teoretyczne zwia.zane z procesami koro-
zyjnymi sa. przedmiotem licznych opracowari nauko-
wych i nie jest celem artykutu pogtebianie tej wiedzy.

Jednakze, jak w wiekszosci przypadkow, istnieje
druga strona tego zjawiska - podworko, ktore niestety
nie jest wtasciwie uporzqdkowane. Brak centralnego
,,punktu dowodzenia" czy tez odpowiednich aktow
prawnych powoduje, iz dzialania zespoiow ludzkich
czesto noszq znamiona mniejszej lub wiekszej im-
prowizacji chociazby ze wzgledu na brak na rynku
odpowiednich materiatow czy urzqdzeh z tej branzy.
Tymczasem KOROZJA zzera wszystko: drewno, two-
rzywa sztuczne, betony itp., a najchetniej - metale.
Istnieje wprawdzie dose pokazna grupa metali szlache-
tnych oraz metali aktywnych, ktore majqc zdolnosc
utleniania sie, ulegaja. w miare szybkiej pasywacji i staja.
sie bardziej odporne na korozje.

Jak powszechnie wiadomo, nikt nie buduje rurocia.-
gow z metali szlachetnych. W tej sytuacji - konstruk-
torom pozostaje do dyspozycji stal okreslonego gatun-
ku, a material ten jak juz wspomniano - koroduje.

Elektrochemiczne systemy przeciwkorozyjne, a wiec
ochrona katodowa, anodowa, inhibitorowa, elimino-
wanie korozji wynikajqcej ze szkodliwego dziatania
prqdow btqdzqcych itp. - mimo pewnego ograniczenia
(moga. bye stosowane jedynie w srodowiskach prze-
wodzqcych prqd, jak: ziemia, woda, konstrukcje beto-
nowe), sa. nadzwyczaj efektywne; dose powiedziei,
ze prawidtowo zaprojektowany i wykonany uktad
ochronny kilkanascie razy przedtuza zywotnosc chro-
nionej konstrukcji metalowej, zas koszty poniesionych
naktadow na instalacje ochronne sa. niewspolmiernie
niskie w stosunku do kosztow spowodowanych koro-
zjq i szybko sie amortyzuja..

Elektrochemiczna ochrona przeciwkorozyjna pole-
ga, ogolnie mowiqc, na spolaryzowaniu konstrukcji
metalowych do potencjalu ochronnego za pomocq
statego prqdu elektrycznego. W ten sposob chronic
mozna rozne konstrukcje metalowe, jak np.: podwodne
czesci poszycia kadtubow statkow, morskie platformy
wiertnicze, sciany szczelne, naftociqgi, gazocia.gi, pan-
cerze kabli, studnie gtebinowe, zbiorniki podziemne,
dna zbiornikow naziemnych, wymienniki ciepta i obie-
gi wodne zamkniete, zbrojenie konstrukcji zelbeto-
wych i wiele innych.

Specjalistyczne Przedsiebiorstwo Zabezpieczeh
Przeciwkorozyjnych CORRPOL Spotka z o. o. z siedzi-
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ba. w Gdahsku podjeio w roku 1987 dzialalnosc
produkcyjno-ustugowq, ktorej podstawowym celem
jest zapobieganie stratom, jakie powoduje korozja
w sferze materialnej, a wiec i ekonomicznej.

Firma prowadzi szerokq dziatalnosc specjalistycznq
opartq na jakosciowo wyselekcjonowanych materia-
iach i urza.dzeniach, wspotpracuja.c w swoich poczyna-
niach z Katedrq Technologii Zabezpieczeri Przeciw-
korozyjnych Politechniki Gdariskiej.

Dzialalnosc ta obejmuje:
- projektowanie i wykonawstwo elektrochemicz-

nych zabezpieczen przeciwkorozyjnych instalacji prze-
mystowych, rurocia.gow, zbiornikow, wymiennikow
ciepta, kabli, reaktorow chemicznych, elementow
oczyszczalni sciekow, kadtubow okretowych, innych
konstrukcji metalowych, zelbetowych obiektow hyd-
rotechnicznych itp.,

- nadzor eksploatacyjny i serwis instalacji ochron-
nych,

- ochrone inhibitorowq,
- badania i ekspertyzy naukowo-techniczne w za-

kresie korozji i zabezpieczen przeciwkorozyjnych,
- produkcje materiatow i podzespotow do ochrony

elektrochemicznej.
- wdrazanie postepu technicznego w ochronie

przeciwkorozyjnej,
- dziatalnosc szkoleniowo-organizatorska..
Z wazniejszych prac zrealizowanych dotychczas

przez SPZP CORRPOL nalezy wymienic:
- ochrone katodowa. magistrali wodno-sciekowej

w Zaktadach Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie,
- ochrone elektrochemiczna. magistrali wodocia.go-

wej w Elektrowni Opole,
- ochrone katodowa. stalowych rurociqgow pod-

ziemnych w Fabryce Samochodow Matolitrazowych
w Tychach,

- ochron§ katodowa. dna zbiornika biogazu w oczy-
szczalni sciekow w Debogorzu w Przedsiebiorstwie
Wodocia.gow i Kanalizacji Gdynia,

- ochrone kondensatora turbiny w Elektrocieptowni
Zeran,

- ochrone katodowa. autoklawu do hartowania be-
tonow komorkowych w Przedsiebiorstwie PREFABET
w Solcu Kujawskim.

Firma sprawuje takze nadzor eksploatacyjny nad
wieloma instalacjami. Sa. to miedzy innymi: baza zbior-
nikow i rurocia.gow CPN Debogorze k. Gdyni ,,Agro-
torex" Grudzia.dz, instalacje ochronne magistrali wod-
nych w Elektrowni Opole i Zaktadach Celulozo-
wo-Papierniczych w Kwidzynie. Oferta zabezpieczen
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cierania wirnikow, a takze przedtuza zywotnosc studni
i zapewnia jej bezawaryjna. prace.

Takie rozwia.zanie autorstwa Politechniki Gdanskiej,
zabezpieczaja.ce system odwadniajqcy Kopalni Wegla
Brunatnego w Betchatowie, pozwolito na kilkakrotne
przedtuzenie okresu eksploatacji ponad 50 studni o wy-
dajnosci 600 dm3/min i gtebokosci ok. 300 m kazda.

Ochrona katodowa oczyszczalni sciekow.
Dziatanie ochronne obejmuje stalowe poszycie zbior-
nikow i reaktorow od strony wewnetrznej, zbiorniki,
reaktory i komory od strony zewnetrznej przy posado-
wieniu w ziemi, inne stalowe elementy pracuja.ce
w sciekach. W agresywnym korozyjnie srodowisku
sciekow, najskuteczniejszym zabezpieczeniem jest ka-
todowa polaryzacja stali z wykorzystaniem zewnetrz-
negozrodta pra_du, w wyniku ktorej zostaje zahamowa-
ny proces jonizacji metalu. W sktad instalacji ochrony
katodowej wchodza. urzqdzenia polaryzuja.ce, poje-
dyncze anody lub zespoty anodowe i elektrody od-
niesienia (steruja.ce). Zastosowanie ochrony wydluza
czas eksploatacji i okresy miedzy remontowe oraz
obniza koszty eksploatacji.

Diagnostyka korozyjna

Testy stosowane w diagnostyce korozyjnej moga.
bye rowniez wykorzystane w celu doboru materiatow
odpornych na korozje oraz w typowaniu skutecznych
metod i srodkow zabezpieczeri przeciwkorozyjnych,
np. odpowiednich powrok ochronnych, rodzaju i ste-
zenia inhibitorow korozji w konkretnych warunkach
eksploatacyjnych. CORRPOL wykonuje badania z za-
stosowaniem najnowszych metod pomiarowych wy-
korzystywanych wspotczesnie w technologii zabez-
pieczen, w tym:

- laboratoryjne wyznaczanie charakterystyk elektro-
chemicznych uktadow korozyjnych (statopra.dowych
i zmiennoprqdowych) przy uzyciu wysokiej klasy apa-
ratury: Data Management System 1090F firmy Schlu-
mberger, Corrosion Measurement System CMS 100
firmy Gamry Instruments, ATLAS-88, wielokanato-
wych potencjostatow ATLAS 9232,

- terenowe pomiary impedancji elektrochemicznej
i badania polaryzacyjne na aparaturze przenosnej SPE-
CTROSTAT firmy Sycopel oraz CMS 100 firmy Gamry
Instruments,

- badania komor klimatyzacyjnych,
- metalograficzne,
- ultradzwiekowe,
- radiograficzne.
Prace o charakterze naukowo-badawczym sa. reali-

zowane we wspotpracy z Katedrq Technologii Zabez-
pieczen Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdanskiej.

CORRPOL proponuje wykonanie badari, analize
wynikow (takze zaprojektowanie ochrony) w celu:

-oceny zagrozenia korozyjnego konstrukcji wywo-
tanego przez pra.dy btqdzqce,

- oceny szczelnosci izolacji rurociqgow metoda.
poroskopowq i Pearsona
oraz

- monitorowanie procesow korozji w instalacjach
przemyslowych.

Monitorowanie korozji znajdujeszczegolnezastoso-
wanie w przemysle chemicznym, petrochemicznym'
i w energetyce, znakomicie utatwiaja.c nadzorowanie
pracy instalacji ochrony elektrochemicznej.

Oferowane techniki monitorowania procesow koro-
zji ogolnej i lokalnej obejmujq:

- korozymetrie kuponowa., rezystancyjnq i polaryza-
cyjna.,

- monitorowanie potencjatu konstrukcji, pra.dow
Wqdza.cych i korozji galwanicznej,

- badania ultradzwiekowe, radiograficzne i penet-
racyjne.

Oferta produkcyjna

JednymzwazniejszychobszarowdziatalnoSci COR-
RPOL-u jest produkcja materiatow i podzespotow do
ochrony elektrochemicznej.

Oferta produkcyjna firmy to:

Impulsowe urza.-
dzenie polaryzuja.ce
-jest uniwersalnym zro-
dtem prqdu staiego
w instalacjach ochrony
katodowej z automaty-
cznym utrzymywaniem
parametrow ochrony na
zabezpieczanych kon-
strukcjach (fot. 1).

Fot. 1. Impulsowe urzqdzenie
polaryzujqceTypu IUP100-3F

(fot. Z. Grabowiecki)

Drenaz elektryczny
polaryzowany - sto-
sowany do ochrony
przed prqdami Wa.dzq-
cymi konstrukcji meta-
lowych w srodowisku
ziemi i wod naturalnych
poprzez odprowadzanie
prqdow bta.dza.cych do
zrodta ich generowania,
np. sieci powrotnej trak-
cji elektrycznej (fot. 2).

Fot.2. Drenaz elektryczny polary-
zowany typu UD-100

(fot. Z. Grabowiecki)

Anody do ochrony katodowej z zewnetrzym
zrodtem pra.du -wazny fragment instalacji ochronnej
decydujqcy w znacznym stopniu o efektywnosci za-
bezpieczenia.

Anody galwaniczne (protektory) - przeznaczo-
ne do ochrony katodowej konstrukcji metalowych
wszedzie tarn, gdzie zastosowanie ochrony z zewnetrz-
nym zrodtem prqdu nie jest uzasadnione lub niemoz-
liwe.

Czujnik do pomiarow szybkosci korozji
w obiegach wodnych - typ CW-3 - umozliwia
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prowadzenie szybkich, dokladnych i nieniszczqcych
pomiarow szybkosci korozji metodami elektrochemi-
cznymi, jak i pomiarow rezystancji polaryzacyjnej lub
impedancji.

Cynkowa elektroda do obiegow wodnych - jej
zastosowanie umozliwia dokonywanie nieniszczqcych
pomiarow zagrozenia korozyjnego i kontrol? skutecz-
nosci dziatania lub sterowanie pracq instalacji ochrony
elektrochemicznej (fot. 3).

Fot 3 Cynkowc; ulektrody odniesienia do obiegow wodnych
(fot. Z. Grabowiecki)

Kable i przewody
do ochrony katodo-
wej - sluza. do polqczeri
w instalacjach ochrony
katodowej, szczegolnie
do wykonania przylqczy
anodowych w instalac-
jach z zewnetrznym zro-
dlem prgdu.

Stupki kontrolno-
-pomiarowe - stano-
wia. tatwo dostepne
miejsce potqczenia prze-
wodow elektrycznych i
montazu zaciskow kont-
rolnych w instalacjach
ochrony (fot. 4).

Fot. 4. Stupek kontrolno pomiarowy (8) i slupek anodowy (77)

Cynkowe elektrody odniesienia do pracy cia.g-
lej w gruncie i wodzie morskiej - przeznaczone sq
do statej kontroli potencjatu konstrukcji chronionych
katodowo w srodowiskach wodnych (szczegolnie
w wodzie morskiej) i w gruncie (fot. 5, 6).

Fot. 6. Cynkowe elektrody odniesienia do pracy ciqgtej w gruncie
(fot. Z. Grabowiecki)

Elektrody pomiarowe siarczano-miedziowe
Cu/CuSO4-przenosne i do pracy cia.gtej- uniwersal-
ne elektrody odniesienia powszechnie stosowane
w technice ochrony katodowej (fot. 7).

Fot. 7. Przenosne elektrody pomiarowe Cu/CuSO,
(fot. Z. Grabowiecki)

Elektroda pomiarowa chlorosrebrowa
Ag/AgCL - elektroda odniesienia stosowana w tech-
nice ochrony katodowej w srodowiskach przewodzq-
cych, a szczegolnie w wodzie morskiej (fot. 8).

Fot. 5. Cynkowa elektroda odniesienia do pracy w wodzie morskiej
(fot. Z. Grabowiecki)

Fot. 8. Przenosne elektrody pomiarowe Ag/AgCL
(fot. Z. Grabowiecki)

Wymienione urza.dzenia nie zamykaja. listy produk-
cyjnej CORRPOL-u. W zapowiedziach firmy znajduje
si? produkcja wypelnieri anodowych do ochrony kato-
dowej z zewnetrznym zrodtem pra.du i impulsowego
beztransformatorowego urza.dzenia polaryzuja.cego.
Na zyczenie zainteresowanych -firma dostarcza pelna.
charakterystyke technicznq oferowanych wyrobow
i ustug.

Wyrazamy nadzieje, iz zaprezentowany powyzej
profil dziatalnosci produkcyjno-ustugowej firmy, sta-
nie sie pomocnq informacjq dla zainteresowanego
Czytelnika i pozwoli mu latwiej rozwiqzywac problemy
korozyjne, w czym zawsze pozostaniemy do jego
dyspozycji.

CORRPOL
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