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Podczas pracy in�
stalacji w fabryce
czekolady wystę�

pują warunki, które
potencjalnie mogą stan�
owić zagrożenie koro�
zyjne dla stali wysokosto�
powych. Do najważniej�
szych można zaliczyć:

� wysoka tempe�
ratura rurociągu,

� połączenie instala�
cji ze stali nier�
dzewnej z instalacją
ze stali zwykłej,
mosiądzu, miedzi,

� obecność cząstek
stałych, co sprzyja

Chimimeca Polska Sp. z o.o.:

Korozja rurociągów w
fabryce czekolady

Korozja ogólna charak�
teryzuje się tym, że po�
wierzchnia stali pokrywa
się warstewką produktów
korozji zbliżoną wizualnie
do typowych produktów
korozji niestopowej stali

instalacją ze stali zwykłej,
mosiądzu, miedzi. W
przypadku stali stopo�
wych eksploatowanych w
okolicznościach, gdzie
istnieją warunki do od�
twarzania się warstewki
pasywnej, praktycznie nie

powinna występować
tego typu korozja.

Powstawanie warstewek
produktów korozji na
powierzchni stali wysoko�
stopowej, prowadzi do
wzrostu szorstkości

Stal nierdzewna charakteryzuje się naturalną obecnością na powierzchni bardzo
cienkiej warstwy tlenków (1 do 2 nanometrów) składającej się głównie z tlenków
chromu, nazywanej warstwą pasywną. Trwałość takiej warstwy na stali
nierdzewnej może być utrzymana przez długi czas. W rzeczywistości, taka
warstwa nie jest całkowicie trwała i w niektórych przypadkach następuje jej
zniszczenie, co w efekcie wywołuje korozję. Firma Chimimeca Polska Sp. z o.o. �
filia francuskiej grupy ChimimecaSAS, która od kilkudziesięciu lat specjalizuje
się w obróbce chemicznej metali � oferuje szeroką gamę produktów do
czyszczenia, trawienia i pasywacji stali nierdzewnych, aluminium i tytanu.
Poniższy artykuł porusza problem korozji rurociągów nierdzewnych z płaszczem
grzewczym produktu w fabryce czekolady, który firmie Chimimeca udało się
rozwiązać.

powstaniu zagro�
żenia korozją,

� krótkie okresy
postoju instalacji
uniemożliwiające
lub ograniczające
proces „samo na�
prawiania” się
warstwy pasywnej.

� używanie nieuzdat�
nionej wody wodo�
ciągowej w obie�
gach grzewczych.

Czynniki te mogą powo�
dować, że stal wysoko�
stopowa może ulegać
korozji. Typem zaatako�
wania korozyjnego oma�
wianej instalacji jest
występowanie korozji
ogólnej oraz wżerowej.

Ilustracja 1: Korozja
próbki dostarczonej
przez producenta
czekolady

węglowej (rdzawy nalot).
Zaatakowanie przyjmuje
formę równomierną. Po�
czątkowo zaatakowanie
przyjmuje formę zmiany
połysku lub przebar�
wienia. Następnie zaczy�
nają się pojawiać pro�
dukty korozji, które mogą
być częściowo wypłuki�
wane podczas procedur
mycia. Z rozwojem pro�
cesów korozyjnych warst�
wa produktów przyjmuje
zwartą warstwę, której nie
są w stanie usunąć środki
myjące przeznaczone do
usuwania osadów organi�
cznych. Może być to
spowodowane przez
istnienie połączeń instala�
cji ze stali nierdzewnej z
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powierzchni. To powo�
duje, że w czasie eksplo�
atacji urządzenia mogą
wystąpić np. problemy
mikrobiologiczne. Zmiana
metody mycia powierz�
chni polegająca na zas�
tosowaniu środków bar�
dziej aktywnych chemi�
cznie, najczęściej powo�
duje usunięcie produktów
korozji. Jednak takie
rozwiązanie może spo�
wodować zwiększenie
szybkości korozji. Ma to

związek ze zjawiskami,
jakie zachodzą podczas
„samo naprawiania się”
warstwy pasywnej. Po
zastosowaniu środków
myjących, które bardzo
często mają w swoim
składzie związki zawie�
rające chlor, warstwa
pasywna może nie odbu�
dowywać się prawidłowo,
czego skutkiem może być
zwiększenie tendencji do
powstawania produktów
korozji lub rozpoczęcie
procesów korozji lokal�
nej, zdecydowanie bar�
dziej niebezpiecznych dla
pracy instalacji.

Korozja wżerowa

Korozja wżerowa pow�

staje w obecności wilgot�
nego środowiska zawie�
rającego jony halogen�
kowe, tj. jony chloru,
bromu, jodu, na powierz�
chni stali nierdzewnej
typu 304 (generalnie z
przebarwieniem wokół).
Wżery powstają w miej�
scach, gdzie warstwa
pasywna jest najsłabsza.
Takie miejsca są powodo�
wane przez cząstki wtrą�
ceń MnS i zanieczy�
szczenia np. cząstkami
żelaza. Jeżeli korozja
wżerowa zostanie zapo�
czątkowana jest ją bardzo
trudno zatrzymać. Wżery
są samowystarczalne
pod względem elektro�
chemicznym, to znaczy
proces zachodzący we
wżerze jest wystarczający
do podtrzymania prze�
biegającej w nim reakcji i
dalszego rozwijania się

wżeru. Korozja wżerowa
zachodzi, gdy metal
atakowany jest tylko w
pewnych miejscach po�
wierzchni (korozja miej�
scowa), w skutek czego
powstają w tych miejscach
zagłębienia zwane wże�
rem � punktowy ubytek
masy stali. Przebieg
procesu korozji wżerowej
związany jest z działaniem
lokalnego ogniwa, które
tworzy się pomiędzy dużą
spasywowaną powierz�
chnią stali stanowiącą
katodę, a miejscową zde�
pasywowaną strefą stano�
wiącą anodę. Szybkość
rozpuszczania się metalu
na anodzie jest bardzo
duża, w konsekwencji
czego następuje w bardzo
krótkim czasie przebicie
(perforacja) ścianek, bez
większego ubytku masy
poza zaatakowanym miej�

Ilustracja 2: Przykład
korozji wżerowej
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scem. Wyższa tempera�
tura zwiększa prawdopo�
dobieństwo występo�
wania korozji wżerowej a
także zwiększa jej szyb�
kość.

1. Wzrost prawdopo�
dobieństwa uszkodzeń
następuje poprzez:
� wzrost zawartości

jonów chloru, bro�
mu, jodu,

� wzrost stężenia
tlenu lub innych
środków utlenia�
jących,

� podwyższenie tem�
peratury,

� obecność drob�
nych cząstek stali
węglowej, które
pełnią funkcję ano�
dy i korodują bar�
dzo szybko na po�
wierzchni stali
nierdzewnej.

2. Obniżenie prawdopo�
dobieństwa uszkodzeń
następuje poprzez:
� wzrost stężenia

jonów SO4, jak
również NO3,

� dodatek substancji
redukujących,

� filtrowanie wody
dla usunięcia z niej
zawiesin, które
mogą powodować
osady i stanowić
schronienie dla
bakterii, uzdatnia�
nie lub steryli�
zowanie wody,

� użycie wody uzdat�
nionej w obiegach
grzewczych.

Cechą charakterystyczną
korozji wżerowej jest
autokatalityczny tzn.
samo przyspieszający
przebieg rozwoju zainic�
jowanego wżeru. Ros�

nący wżer stwarza warunki
sprzyjające dalszemu
wzrostowi szybkości
roztwarzania metalu.

Sposoby
zapobiegania korozji

1. Metodą najpro�
stszą, chociaż niekonie�
cznie gwarantującą zakła�
daną skuteczność byłoby
stosowanie materiałów
konstrukcyjnych o więk�
szej odporności, jed�
nakże pociąga to za sobą
zwiększanie kosztów
inwestycji ze względu na
wysokie ceny stali wyso�
kostopowych (zawie�
rające duże ilości niklu i
molibdenu).

2. Dlatego najlep�
szym sposobem ograni�
czania problemów z ko�
rozją, szczególnie w przy�
padku już istniejących
instalacji, jest prowa�
dzenie profilaktyki antyko�
rozyjnej, czyli procedur
mających na celu odpo�

wiednie obchodzenie się
z materiałem konstruk�
cyjnym już w czasie
prowadzenia prac kon�
strukcyjnych oraz w
procesie eksploatacji.
Warstwa pasywna po
procesie montażu in�
stalacji nie zawsze po�
kryta jest „warstewką
pasywną”, mającą zakła�
dane właściwości ochro�
nne. Obróbka cieplna
oraz mechaniczna pro�
wadzi do powstania na
powierzchni stali ob�
szarów, gdzie tlenek
chromu ulega dekompo�
zycji, co prowadzi do
utworzenia warstwy pasy�
wnej o nieokreślonych
właściwościach ochron�
nych (tęczowe przebar�
wienia na powierzchniach
poddanych obróbce
cieplnej). W wyniku prac
montażowych na po�
wierzchni stali wysoko�
stopowej mogą pojawić
się wtrącenia ze stali
narzędziowej. W tych
miejscach tworzy się
ogniwo galwaniczne, stal
niskostopowa � stal
wysokostopowa (różnica
potencjałów ok. 300 mV),
którego praca prowadzi
do powstania rdzawych
nalotów na powierzchni
konstrukcji. Ponadto, w
miejscach wtrąceń war�

Ilustracja 3 : Próbka
dostarczona przez
producenta czeklady
przed i po poddaniu
odtlenianiu, usuwaniu
korozji i pasywacji
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stwa pasywna nie pow�
staje i po wykorodowaniu
stali niskostopowej może
w tym obszarze rozpo�
cząć się proces korozji
lokalnej.

Jedną z metod ograni�
czania korozji jest obrób�
ka chemiczna powierz�
chni, prowadząca do
uzyskania w sposób
kontrolowany, na całej
powierzchni wewnętrznej
rur warstewki pasywnej.
Ta operacja nazywana jest
procesem pasywacji.
Ważne jest, aby roztwór,
którym wykonuje się
zabieg pasywacji był o
właściwym stężeniu oraz
proces prowadzony był w
odpowiedniej tempera�
turze.

Pasywacja powoduje
następujące zjawiska:

� S e l e k t y w n e
usunięcie części

Opracowano na podstawie:
� Materiały i instrukcje własne Chimimeca Polska Sp. z o.o. oraz Chimimeca SAS
� PN�EN 12502�4:2006 Ochrona materiałów metalowych przed korozją �� Wytyczne do oceny
ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody � Część 4: Czynniki
oddziałujące na stale odporne na korozję.
� Zagrożenia korozyjne instalacji sterylizacyjnych – artykuł z „AGRO�Przemysł” wyd 4/2008 � dr
inż. Juliusz Orlikowski, dr inż. Stefan Krakowiak Politechnika Gdańska
� PORADNIK ZASTOSOWANIA STALI NIERDZEWNEJ W OCZYSZCZALNIACH tłumaczenie («
Assainissement» de l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF), l’Institut de
Développement de l’Inox (ID Inox)
� Procesy korozyjne – praca pod redakcją prof. dr hab. inż. Kazimierza Darowickiego � Politechnika
Gdańska, Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej 2007r.
� STAL NIERDZEWNA KURS PODSTAWOWY – Wprowadzenie do stali nierdzewnych – dr inż.
Zbigniew Brytan

wolnego żelaza Fe
z warstwy pasyw�
nej i zwiększenie w
niej stężenia chro�
mu Cr.

� Usunięcie z po�
wierzchni wszyst�
kich wtrąceń siar�
czków manganu
MnS.

� P o w i e r z c h n i a
poddawana pro�
cesowi pasywacji
powinna być czys�
ta, pozbawiona
osadów organi�
cznych i nieorgani�
cznych a także
powinny być usu�
nięte wszelkiego
rodzaju wtrącenia z
innych materiałów
konstrukcyjnych.

3. Kolejny istotny
czynnik to przewietrzanie
instalacji. Tlen zawarty w
powietrzu pozwala na
wykorzystanie opisy�
wanego wcześniej zjawis�

ka samorzutnego odbu�
dowywania się warstewki
pasywnej do zwiększenia
odporności stali na
działanie środowisk
agresywnych. Dlatego
też, jeżeli są takie moż�
liwości, dobrze jest po
etapie mycia, prowa�
dzenie okresowego prze�
wietrzania instalacji.

4. Istotnym czynni�
kiem jest unikanie zawar�
tości jonów chlorkowych
w wodzie grzewczej.

Wnioski

Na podstawie przepro�
wadzonej analizy zagro�
żenia instalacji można
stwierdzić, że:

Wewnętrzne powierzchnie
rur instalacji ulegają
korozji ogólnej, która
powstaje w wyniku od�
działywania agresywnego
środowiska poddawa�
nemu sterylizacji oraz
korozji/erozji w wyniku
obecności cząstek sta�
łych występujących w
podgrzewanym medium.

Z uwagi na wysoką
temperaturę i niską za�
wartość tlenu, nie za�
chodzi proces natural�
nego „samo naprawiania
się” warstwy pasywnej.

Zachodzenie procesów
erozyjnych wzmaga pro�
cesy korozyjne i powo�
duje odkładanie się na
ściankach rur trudno
usuwalnych produktów
korozji stali wysokosto�
powej.

Aby ograniczyć procesy
korozyjne w instalacjach
sterylizacyjnych należy:

� wykonać pasywac�
ję wewnętrznych
powierzchni rur
(sztuczne odbudo�
wanie warstwy pa�
sywnej),

� stosować przed�
muchiwanie powie�
trzem instalacji
podczas każdego
postoju,

� używać wody uz�
datnionej w obie�
gach grzewczych,

� e l i m i n o w a ć
zawartość cząstek
stałych w wodzie
grzewczej.

Ilustracja nr 3 przedstawia
zdjęcie próbki dostarczo�
nej przez producenta
czekolady. Obróbka po�
legała na odtlenianiu, usu�
waniu korozji i pasywacji
za pomocą odpowiednio
dobranego produktu
Chimimeca. Czas działa�
nia � 3h w temperaturze
20°C. Efekt � bardzo
dobra czystość wizualna,
brak śladów korozji i osa�
dów, wybłyszczenie stali.

Ilustracja 4:
Fotografie próbki
przed i po obróbce
chemicznej
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