
WPŁYW DEZYNFEKCJI GAZOWYM CLO

NA KOROZJĘ POWIERZCHNI 

Komentarz: 
Korozja jest jednym z głównych obciążeń
materiałowe. Zachodzące zjawiska korozyjne pogarszają właściwości użytkowe 
opracowaniu skupiliśmy się na najczęściej występującej kor
powierzchni metalu. 
Stosowanie środków chemicznych do mycia i dezynfekcji ma duży wpływ na pr
zużycia   elementów konstrukcyjnych , ścian i posadzek. 
W technologii uprawy pieczarek coraz większe zainteresowanie budzi zastosowanie gazowego 
ditlenku chloru do dezynfekcji pomieszczeń , hal uprawowych i urządzeń . 

Celem opracowania jest określenie
niezabezpieczonej stali zwykłej oraz powierzchni 

Część doświadczalna. 

Testom korozyjności poddane zostały płytki

Rys 1. Płytki ze stali zwykłej

Warunki doświadczenia: 

Czas trwania testu 24 h; stężenie CLO2 [m/m]
temperatura 22ᵒC 
Opis układu doświadczalnego. 
Do przeprowadzenia testów użyto zestawu umożliwiającego stworz
atmosfery gazowej. Zestaw doświadczalny składał się z komory eksykatora szklanego o pojemności 
12 dm3, w której zawieszone zostały testowan
gazowego ClO2 poprzez ciągłe uzupełnianie ubytków rejestrowanych elektronicznym miernikiem 
PortaSens III oraz zapewniono wilgotność względną mierzoną na poziomie powyżej 80%
pomocy pompy napowietrzającej wymuszano obieg powietrza w układzie zamkn
Omawiany układ doświadczalny 

Rys. 2. Układ doświadczalny do pomiaru korozji powierzchni ocynkowanych w atmosferze gazowgo 

 

WPŁYW DEZYNFEKCJI GAZOWYM CLO2  

NA KOROZJĘ POWIERZCHNI ZE STALI ORAZ OCYNKOWANYCH

obciążeń eksploatacyjnych jakim podlegają wszystkie 
ce zjawiska korozyjne pogarszają właściwości użytkowe konstrukcji

najczęściej występującej korozji ogólnej, zachodzącej 

tosowanie środków chemicznych do mycia i dezynfekcji ma duży wpływ na przyspieszony proces 
konstrukcyjnych , ścian i posadzek.  

W technologii uprawy pieczarek coraz większe zainteresowanie budzi zastosowanie gazowego 
ditlenku chloru do dezynfekcji pomieszczeń , hal uprawowych i urządzeń .  

określenie wpływu gazowego ditlenku chloru na korozję 
niezabezpieczonej stali zwykłej oraz powierzchni ocynkowanych.  

Testom korozyjności poddane zostały płytki stalowe i ocynkowane (Rys.1). 

      
ze stali zwykłej i ocynkowane przed testem korozyjności

tężenie CLO2 [m/m] 1000, +/- 200 ppm; wilgotność względna > 80%

testów użyto zestawu umożliwiającego stworzenie warunków kontrolowanej 
Zestaw doświadczalny składał się z komory eksykatora szklanego o pojemności 

, w której zawieszone zostały testowane płytki metalowe. W komorze utrzymywano stęże
poprzez ciągłe uzupełnianie ubytków rejestrowanych elektronicznym miernikiem 

oraz zapewniono wilgotność względną mierzoną na poziomie powyżej 80%
pomocy pompy napowietrzającej wymuszano obieg powietrza w układzie zamkniętym komory. 

 przedstawiono na Rys. 2. 

  

Rys. 2. Układ doświadczalny do pomiaru korozji powierzchni ocynkowanych w atmosferze gazowgo 
ClO2 o stężeniu 1000 ppm 
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Ocenę podatności na korozję badanych powierzchni opracowano w oparciu o pomiary: 

1. Jednostkowego ubytku masy Vc, gdzie:  
Vc= Δm/S*t,  [g/m²*godziny], 

  Δm – różnica masy płytki przed i po próbie korozyjnej w [g], 
  S    - powierzchnia całkowita płytki [m²], 
  T – czas trwania testu [godziny]. 
 

2. Jednostkowej szybkości przeciętnego zużycia przekroju  Vp rozumianą jako zmniejszenie 
wymiaru poprzecznego próbki w ciągu roku, wyrażonej w mm/rok, gdzie: 
    Vp= H*Vc/1000*d, [mm], 
d – gęstość materiału [g/cm³] 
H - liczba godzin narażenia badanego materiału na gazowy ClO2 w ciągu roku. 
 
Uwaga: dla celów obliczeń przyjęto czas narażenia badanych powierzchni na gazowy ClO2 w 
pieczarkarni, przy założeniu przeprowadzania trzech trzygodzinnych operacji gazowania w 
trakcie 6-tygodniowego cyklu uprawowego oraz realizacji 7 cyklów uprawowych w ciągu roku 
w 1 hali uprawowej, co daje w wyniku czas narażenia H= 7*3*3=63 godzin 

Przyjęto następujące kryteria oceny działania korozyjnego, przedstawione w Tabeli 1. 

Tabela 1. Skala odporności powierzchni ocynkowanej na korozję, Vp [mm/rok] 

Średnia szybkość korozji 
[mm/rok] 

Odporność  
materiału 

˂ 0,001 całkowicie odporny 
0,001-0,01 bardzo odporny 

0,01-0,1 odporny 
0,1-1,0 mniejsza odporność 

1,0-10,0 mało odporny 
> 10,0 nieodporny 

 
Uzyskane wyniki. 
Uzyskane wyniki pomiarów działania korozyjnego gazowego ClO2 w stężeniu 1000 ppm na badane 
powierzchnie przedstawiono na Rys. 3 i 4 oraz w Tabeli 2 i 3. 

Rys. 3. i Rys. 4. przedstawiają wygląd badanych płytek testowych po 24 godzinach ekspozycji na 
działanie gazowego ClO2 w stężeniu 1000 ppm.  

Na niezabezpieczonej powierzchni stali zwykłej widoczne są wyraźne oznaki korozji (Rys.3). 

     

Rys 3. Wygląd płytek stalowych po teście korozyjnym, przed i po oczyszczeniu 
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Rys 4. Wygląd płytek ocynkowanych po teście korozyjnym, przed i po oczyszczeniu, przed ważeniem 

Na powierzchni ocynkowanej nie zaobserwowano symptomów korozji (Rys.4). 

Tabela 2. Wyniki pomiarów ubytków masy oraz jednostkowych wskaźników korozyjności 
powierzchni ze stali zwykłej w warunkach ekspozycji na działanie gazowego ClO2  

o stężeniu 1000 ppm 

Nr 
płytki 

Masa przed 
testem 

[g] 

Masa po 
teście 

[g] 

Ubytek 
masy 

[g] 
Powierzchnia 

[m²] 
Ubytek na  

1 m²/godzinę 

Ubytek w 
przekroju 
mm/rok 

1 33,5471 32,0075 1,5396 0,0053946 11,89152115 0,084723306 

2 31,0343 29,5621 1,4722 0,0051036 12,01929357 0,085633644 

3 32,3531 30,8023 1,5508 0,0051125 12,63895681 0,090048547 

4 34,7663 33,1675 1,5998 0,0051891 12,84583711 0,091522504 

5 32,2826 30,6554 1,6272 0,0048723 13,9153993 0,099142794 

ŚREDNIO 163,9834 156,1948 7,7896 0,0256721 12,64277822 0,090075774 

Na podstawie wyników z tabeli 2 niezabezpieczoną stal zwykłą należy zaklasyfikować do 
materiałów o mniejszej odporności 

Tabela 3. Wyniki pomiarów ubytków masy oraz jednostkowych wskaźników korozyjności 
powierzchni ocynkowanych w warunkach ekspozycji na działanie gazowego ClO2  

o stężeniu 1000 ppm 

Nr  
płytki 

Masa przed 
testem 

[g] 

Masa po 
teście 

[g] 

Ubytek  
masy 

[g] 
Powierzchnia 

[m²] 
Ubytek na  

1 m²/godzinę 

Ubytek w 
przekroju 
mm/rok 

1 29,8881 29,8793 0,0088 0,004534 0,08087046 0,000714163 

2 29,6332 29,6247 0,0085 0,004534 0,078113513 0,000689817 

3 29,8694 29,8542 0,0152 0,004534 0,13968534 0,001233554 

4 29,9651 29,9558 0,0093 0,004534 0,085465373 0,00075474 

5 29,9234 29,9059 0,0175 0,004534 0,160821938 0,001420211 

ŚREDNIO 149,2792 149,2199 0,0593 0,02267 0,108991325 0,000962497 

Na podstawie wyników z tabeli 3 powierzchnie ocynkowane należy zaklasyfikować do materiałów 
całkowicie odpornych na korozję, choć warto zauważyć, że wyniki znajdują się blisko granicy 
kryterium materiałów klasyfikowanych jako odporne. 

Wniosek :  
Przeprowadzony test korozyjności wykazał , że w warunkach trzykrotnego zabiegu dezynfekcji 
przeprowadzanego w trakcie 6-tygodniowego cyklu uprawowego, niezabezpieczone powierzchnie ze 
stali zwykłej należą do kategorii materiałów o mniejszej odporności na działanie korozyjne gazowego 
ClO2 natomiast powierzchnie ocynkowane wg przyjętej klasyfikacji należą do materiałów całkowicie 
odpornych. 

Raport 14, grudzień 2019 r. 


