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WARUNKI WILGOTNOCIOWE I ZNISZCZENIE
KOROZYJNE STALOWYCH ELEMENTÓW KORYT
W EKSPERYMENTALNEJ TUCZARNI TRZODY
CHLEWNEJ
Henryk elazny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Biaej
Streszczenie. W budynkach do przemysowego tuczu zwierzt, gdzie wilgotno wzgldna
powietrza wynosi 80–90%, a atmosfera zawiera znaczne iloci NH3, CO2 i H2S, istniej warunki sprzyjajce szybkiej korozji elementów stalowych. Badania przeprowadzone
w eksperymentalnej tuczarni dotyczyy ksztatowania si wilgotnoci wzgldnej powietrza
oraz stopnia zniszczenia stalowych elementów koryt, spowodowanego korozj elektrochemiczn. Prawie we wszystkich kojcach stwierdzono znaczne uszkodzenia wykonanych ze
stali przegród, cznie z kilkoma przypadkami zupenego rozerwania prtów w miejscach
ich najwikszego skorodowania. Przyspieszenie tych procesów korozyjnych powodowaa
olbrzymia wilgotno powietrza w budynku w okresie jesienno-zimowym, przekraczajca
nawet 80%.
Sowa kluczowe: korozja elektrochemiczna, stal, koryto, tuczarnia

WSTP
Korozj nazywa si procesy niszczenia materiaów budowlanych na skutek dziaania
czynników zykochemicznych [Thierry i Zaleski 1982]. Czynniki te tworz rodowisko agresywne, czyli takie otoczenie konstrukcji czy instalacji, które zmniejsza trwao
materiaów konstrukcyjnych, powodujc przedwczesne zniszczenie obiektu [Fijakowski
i in. 1987]. Poniewa proces korozji mo e zachodzi tylko w obecnoci elektrolitu, wic
korozja atmosferyczna stali w du ym stopniu zale y od wilgotnoci wzgldnej powietrza [ cki 1986]. Istotne przyspieszenie procesów korozji stali nastpuje przy wilgotnoci wzgldnej wikszej ni 80% i temperaturze powy ej 0oC [ cilewski 2005].
W budynkach inwentarskich wilgotno wzgldna powietrza wynosi nawet 80–90%
[ cki 1986], a temperatura, z uwagi na dobrostan zwierzt, zawsze ksztatuje si
Adres do korespondencji – Corresponding author: Henryk elazny, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydzia Budowy Maszyn i Informatyki, Katedra In ynierii Produkcji, Zakad
In ynierii ywnoci, ul. Willowa 2 , 43-309 Bielsko-Biaa, e-mail: hzelazny@wp.eu

H. elazny

52

w zakresach wartoci dodatnich. Przyspieszenie procesów korozyjnych mo e by spowodowane tak e zanieczyszczeniem atmosfery [ cilewski 2005]. W powietrzu chlewni
znajduj si szkodliwe dla ludzi i zwierzt domieszki gazowe, to jest dwutlenek wgla
(CO2), amoniak (NH3) i siarkowodór (H2S) [Projektowanie, budowa... 1998]. Gazy te
w poczeniu z wod1 wytwarzaj kwasy – wglowy H2CO3 i siarkowy (IV) H2SO2,
a agresywno rodowiska ciekego wzrasta wraz z obni eniem si pH [ cki 1986].
Ponadto rozpuszcza si i reagowa ze stal lub zwiksza mo liwo gromadzenia si
wilgoci na powierzchni mog osadzajce si pyy, a je eli na powierzchni s zanieczyszczenia (i/lub higroskopijne sole), to korozja wystpuje nawet przy znacznie ni szych
poziomach wilgotnoci [ cilewski 2005]. W pomieszczeniach inwentarskich korozja
elementów stalowych przebiega mo e szczególnie szybko, gdy do ich wznoszenia s
stosowane stale wglowe zwykej jakoci, zawierajce maksymalnie do 0,22% wgla
[ cki 1986], czyli stale nieodporne na korozj, stosowane powszechnie w konstrukcjach
budowlanych [ cilewski 2005].
W obiektach budownictwa rolniczego decydujce znaczenie ma korozja elektrochemiczna, zachodzca w przypadku oddziaywania na stal cieczy lub wilgotnej atmosfery
[ cki 1986]. Jest ona wynikiem krótkozwartych ogniw miejscowych [Rze nik i Rybacki
2005]. W rezultacie tworzcych si na powierzchni ogniw korozyjnych nastpuje rozpuszczanie metalu [ cilewski 2005].
Ostatecznym produktem korozji elektrochemicznej jest rdza (lu na, przepuszczajca
substancja o znikomych wasnociach ochronnych), skadajca si gównie z mieszaniny
dwóch odmian uwodnionego tlenku elaza (III) Fe2O3·H2O, wodorotlenku elaza (III)
Fe(OH)3 i wglanu elaza (III) Fe2(CO3)3. Woda kondensacyjna obecna na powierzchni
stali, która jest elektrolitem mogcym rozpuci w sobie tlen i inne gazy, w niewielkim
stopniu ulega dysocjacji. Powstaj dodatkowe jony H+ i ujemne jony OH–. Grupa OH–
w wyniku reakcji z elazem tworzy rozpuszczalny w wodzie wodorotlenek elaza (II)
Fe(OH)2. Z kolei w wyniku oddziaywania tlenu z powietrza powstaje brzowy wodorotlenek elaza (III) Fe(OH)3, bdcy podstawowym skadnikiem rdzy, nierozpuszczalnym
w wodzie. Zwikszona ilo CO2 w powietrzu wpywa na podwy szenie przewodnictwa
elektrycznego i kwasowo wykroplonej wilgoci na elementach stalowych, a w poczeniu z wod wytwarza kwas wglowy H2CO3. Dwutlenek wgla wzmaga korodujce
dziaanie atmosfery, tworzc wglan elaza (II), który w obecnoci tlenu i wilgoci daje
wodorotlenek elaza (III), zgodnie z reakcj [ cki 1986]:
2 Fe + 2 HCO3 o 2 FeCO2 + H2
4 FeCO3 + 10 H2O + O2 o 4 Fe (OH)3 + 4 H2CO3
Niekontrolowana korozja mo e spowodowa powa ne uszkodzenia, wywoujc istotne zagro enia i ograniczenie bezpiecze stwa [Janik 1998]. Dla ograniczenia skutków zuycia korozyjnego nieodzowne s dziaania prolaktyczne w postaci okresowej kontroli
i przeprowadzania zabiegów antykorozyjnych [Tomczyk 2007]. W przypadku sprztu
1

Przy du ej wilgotnoci wzgldnej powietrza i zmianach temperatury powietrza, w wyniku których okresowo powierzchnia konstrukcji ma temperatur ni sz od temperatury punktu rosy, na
powierzchni stali wystpuje bardzo cienka warstwa wody, niewidoczna goym okiem [ cilewski
2005].
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rolniczego udowodniono, e technicznie uzasadniony wzrost nakadów na konserwacj
wpywa na zmniejszenie stopnia stanu zu ycia korozyjnego i przyczynia si do zmniejszenia nakadów na obsug i napraw bie c maszyn [St aa i in. 2008].
Do klasykacji stopnia zu ycia korozyjnego wykorzystuje si dowiadczenia bada
krajowych i zagranicznych specjalistów [Schouten i Gellings 1984, St aa i Wyrzykowski 1988, Ambroziak i St aa 1999]. Na przykad do oceny zniszczenia maszyn na
podstawie metody organoleptycznej opracowano czteropunktow skal stopnia zu ycia
korozyjnego:
– ocena bardzo dobra „A” dla maszyn nowych lub po remontach kapitalnych, które nie
wykazuj adnych widocznych objawów zu ycia korozyjnego,
– ocena dobra „B” dla maszyn z widocznymi oznakami korozji niektórych elementów
nonych i roboczych, niemajcych jednak bezporedniego wpywu na realizacj procesów roboczych oraz niebezpiecze stwo wystpienia awarii,
– ocena dostateczna „C” dla maszyn posiadajcych widoczne korozyjne ubytki materiaowe, wpywajce na bezawaryjno pracy i zmniejszajce bezpiecze stwo u ytkownika,
– ocena niedostateczna „D” do maszyn posiadajcych znaczne ubytki materiaowe,
uniemo liwiajce realizacj procesów roboczych lub zagra ajce bezpiecze stwu
u ytkownikowi (bezwzgldna konieczno naprawy lub wymiany zu ytych elementów).
Jako kryterium oceny zniszczenia maszyn wykorzystywany jest tak e stopie stanu
zu ycia korozyjnego (Wsk) [Wojdak 1987], gdzie przypadek najwikszego zagro enia
korozyjnego okrelony jest jako „...bardzo du e uszkodzenia korozyjne: zniszczone elementy, niebezpiecze stwo pknicia lub odamania si fragmentu, odksztacanie si elementów nonych maszyn, konstrukcja zaamuje si, konieczno wymiany elementów
i zespoów lub kasacji maszyny”. Do oceny skorodowania czci metalowych wykorzystywana jest tak e trzystopniowa skala: +++ zu ycie bardzo intensywne, ++ zu ycie
intensywne, + zu ycie o maej intensywnoci [Tyczewski 2002].
Procesy destrukcyjne urzdze maj jednak charakter zo ony. Z reguy nie wystpuje
tylko jeden elementarny proces zu ycia, ale czsto wiele jednoczenie i to z ró nym nat eniem. Na przykad w przemyle cukrowniczym dominujc rol odgrywaj procesy
korozji oraz zu ywania ciernego. Zu ywanie elementów stalowych (ICT) mo na przedstawi jako superpozycj skadowych, bdcych skutkiem oddziaywa mechanicznych
(IM), korozyjnych (IK), ciernych (I) oraz skutków ich wzajemnych wspóoddziaywa
(I): ICT = IM + IK + I + I [Tyczewski 2002]. Ponadto na podstawie uzyskanych do tej
pory wyników bada mo na jednoznacznie stwierdzi, i zu ycie na skutek jednoczesnego wystpowania niszczcych procesów ciernych (mechanicznych), korozyjnych i ciernych nie jest prost superpozycj ich zindywidualizowanych skutków, lecz znaczce jest
interakcyjne wspóoddziaywanie w zo onych warunkach wymusze mechanicznych,
korozyjnych i ciernych [Tyczewski i Nadolny 2007]. czne oddziaywanie tych trzech
czynników destrukcyjnych na elementy stalowe mo e równie wystpowa w obiektach
rolniczych. Na przykad w chlewniach czci wyposa enia wykonane ze stali mog by
ogryzane przez tuczniki oraz nara one na mechaniczne uderzenia od narzdzi su cych
do utrzymania czystoci w kojcach. Mog by tak e cierane przez sier wi i jednoczenie podlega agresywnemu rodowisku powietrznemu, które w znacznym stopniu
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przyczynia si do korozji. W przypadku budynków do przemysowego chowu zwierzt
wydaje si, e najwikszy udzia w niszczeniu elementów stalowych ma jednak zjawisko
korozji elektrochemicznej.
Celem pracy bya ocena ksztatowania si wilgotnoci wzgldnej powietrza w aspekcie sprzyjania tego czynnika procesom elektrochemicznej korozji oraz ocena stanu skorodowania stalowych elementów, dzielcych koryta na poszczególne stanowiska dla zwierzt w eksperymentalnym obiekcie przeznaczonym do przemysowej produkcji ywca
wieprzowego.

MATERIA I METODY
Zniszczenie spowodowane korozj stalowych elementów, dzielcych okrge koryta na stanowiska odpasu dla zwierzt, oceniano w samoogrzewalnym, bezciókowym,
eksperymentalnym obiekcie przemysowego tuczu trzody chlewnej. Budynek skada si
z dwóch identycznych oddziaów produkcyjnych. Poniewa w pomieszczeniach tego
typu zawsze wystpuje temperatura dodatnia, wic wymuszenie przez zyczne rodowisko powietrzne elektrochemicznej korozji prtów zatopionych w betonowych korytach
oceniano jedynie na podstawie pomiarów wilgotnoci wzgldnej powietrza. Ksztatowanie si tego parametru badano przez jeden rok, wykonujc oznaczenia w reprezentatywny dzie ka dego miesica. Caodobowe serie pomiarowe przeprowadzano w odstpach
czasowych co 3 godziny, wykorzystujc do tego celu miernik mikroklimatu MM-01.
Cykl bada nr 1 rozpoczynano o godzinie 6.00, cykl nr 2 o 9.00 i tak dalej, a do cyklu
nr 8 wykonywanego o godzinie 3.00. W jednym i drugim pomieszczeniu ustalono po
trzy stanowiska, z których odczyty wilgotnoci wzgldnej powietrza pozwoliy uzyska
wartoci rednie przestrzenne dla poszczególnych oddziaów tuczu w ka dym cyklu pomiarowym. Z kolei stan skorodowania stalowych elementów, dzielcych koryta, oceniano na podstawie wizji lokalnej. Ogldziny przeprowadzono we wszystkich kojcach
(w ka dym pomieszczeniu przemysowego tuczu byo ich po dziewi sztuk). W opisie
stopnia zniszczenia prtów wystajcych z koryt wykorzystano klasykacje stosowane
w analizach skorodowania stalowych czci maszyn rolniczych, przytoczone we wstpie.

WYNIKI I DYSKUSJA
Prawie w cigu caego okresu bada , to znaczy z wyjtkiem kwietnia i sierpnia, wilgotno wzgldna powietrza w tuczarniach bya bliska 80% lub j przekraczaa (rys. 1.)
Ponadto rozrzut wartoci tego wska nika higrometrycznego w dobowych cyklach pomiarowych by nieznaczny (rys. 2), pomimo wyra nych w budynkach samoogrzewalnych
spadków temperatury powietrza w cigu nocy. Zatem w miar stae ksztatowanie si
tego parametru na tak wysokim poziomie musiao w sposób istotny wpywa na przyspieszenie procesów korozji stali.
Niewtpliwie proces zniszczenia stalowych przegród, su cych do podziau koryt
na stanowiska odpasu, wymuszany by zarówno przez oddziaywania mechaniczne,
cierne, jak i korozyjne. Jednak przy tak podwy szonej wilgotnoci wzgldnej powieActa Sci. Pol.

Warunki wilgotnociowe i zniszczenie korozyjne stalowych elementów koryt...

Rys. 1.
Fig. 1.

Rys. 2.
Fig. 2.

55

Roczne ksztatowanie si wilgotnoci wzgldnej powietrza w dwóch badanych pomieszczeniach tuczu
Yearly forming of the relative moisture of air in two studied rooms for fattening

Wilgotno wzgldna powietrza w dwóch badanych pomieszczeniach tuczu dla wszystkich cykli pomiarowych w grudniu
The relative moisture of air in two studied rooms for fattening for all measuring periods
in December

trza oraz oczywistych dla tego rodzaju obiektów zanieczyszczeniach gazowych i pyowych gówn przyczyn daleko posunitej destrukcji elementów stalowych bya korozja
elektrochemiczna. W kilku kojcach skorodowanie byo tak du e, e znaczco zmniejszone przekroje prtów powodoway pkanie tych czci wyposa enia technologicznego,
a uszkodzone w ten sposób i odginane przez tuczniki paki, z ostrymi zako czeniami
w miejscach rozerwania, raniy zwierzta w czasie skarmiania pasz. Przez analogi do
trzech metod stosowanych do oceny skorodowania stalowych czci maszyn stopie
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zniszczenia przegród w korytach, spowodowanego agresywnoci rodowiska w budynku, mo na okreli nastpujco:
– zu ycie bardzo intensywne,
– ocena niedostateczna, gdy przegrody posiadaj znaczne ubytki materiaowe, uniemo liwiajce realizacj procesów produkcyjnych lub zagra ajce bezpiecze stwu
zwierzt (bezwzgldna konieczno naprawy lub wymiany zu ytych elementów),
– bardzo du e uszkodzenia korozyjne, powodujce zniszczenie elementów, niebezpiecze stwo pknicia lub odamania si fragmentu, odksztacanie si elementów przegród w kojcach, konieczno wymiany elementów lub caych koryt.
Z uwagi na to, e badania przeprowadzono w tuczarni eksperymentalnej, której rozwizania technologiczne nie byy powielane w innych realizowanych obiektach dla tej
kategorii zwierzt gospodarskich, pewn trudno sprawia odniesienie si do prac innych
badaczy w ramach dyskusji uzyskanych wyników. Autorowi nie s znane jakiekolwiek
analizy zniszczenia na skutek skorodowania stalowych prtów, wyznaczajcych poszczególne stanowiska dla odpasu tuczników w betonowych, okrgych korytach.

WNIOSKI
Wyniki bada pozwoliy sformuowa nastpujce stwierdzenia i wnioski:
1. Wilgotno wzgldna powietrza w eksperymentalnym budynku do przemysowego
chowu zwierzt ksztatowaa si w caym okresie pomiarów instrumentalnych w pobli u
80%, czyli wartoci krytycznej, z uwagi na prdko procesów korozji, a w miesicach
wrzeniu, listopadzie i grudniu nawet j przekraczaa.
2. Korozja elektrochemiczna przyczynia si do znacznego zniszczenia stalowych elementów, dzielcych koryta na stanowiska do odpasu, a niektóre prty byy nawet porozrywane w miejscach najwikszego skorodowania.
3. Ostro zako czone i wystajce z koryt fragmenty paków drastycznie obni ay poziom dobrostanu zwierzt utrzymywanych w chlewni.
4. Z uwagi na stan zdrowia tuczników oraz ponoszone nakady na napraw przegród
zniszczonych wskutek zu ycia korozyjnego nale aoby niezwocznie podj prób skutecznego zabezpieczenia stalowych elementów przed dalszymi procesami destrukcji, na
przykad stosujc powok malarsk, wykonan z farby poliuretanowej, odpornej na kondensacj pary wodnej, cieranie i uderzenia, a tak e na inne ni obojtne pH skarmianych
pasz.
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MOISTURE CONDITIONS AND CORROSION DESTRUCTION OF STEEL
ELEMENTS OF TROUGHS IN THE EXPERIMENTAL FARM OF SWINE
Abstrakt: In buildings for animals’ industrial fattening, where the relative moisture of air
amount to 80–90%, and the atmosphere contains considerable quantities of NH3, CO2 and
H2S, there exist the favourable conditions for quick corrosion of steel units. The conducted
research in the experimental farm of swine applied to forming of the relative moisture of
air and the level of destruction of steel units of troughs, which were caused by electrochemical corrosion. It was found that there were considerable damages of steel dams almost
in all playpens, together with several cases of bursting of rods in places with the largest
corroding. The gigantic moisture of air caused acceleration of these corrosive processes in
building, in autumn-winter period exceeding even 80%.
Key words: electrochemical corrosion, steel, troughs, inventory buildings
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