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Wybór materiału na części i elementy niemal zawsze jest kompromisem pomiędzy wydajnością a kosztem. Niniejszy 
artykuł opisuje pewne kwestie, które należy wziąć pod uwagę podczas wyboru odpowiedniego przetwornika ciśnienia 
do zastosowań związanych z wodą morską, np. układy zarządzania balastem lub urządzenia do odsalania.

Najlepszym rozwiązaniem dla dowolnego zastosowania związanego 
z medium korozyjnym jest – z punktu widzenia wydajności – korzy-
stanie z tytanu, który oferuje doskonałą odporność na korozję. Dużą 
wadą tytanu jest bardzo wysoki koszt zarówno materiału, jak i jego 
obróbki. Dlatego inżynierowie szukają bardziej oszczędnych rozwią-
zań, które nadal spełniają wymagania danego zastosowania.

W wielu przypadkach stosuje się 1.4404 (AISI316L), gdyż oferuje 
znaczną odporność na korozję w dość niskiej cenie, niewiele większej 
od podstawowej stali nierdzewnej, jak np. 1.4305. Jednak doświad-
czenie w tym zakresie dowodzi, że przetworniki ciśnienia wykonane z 
tego popularnego materiału mogą ulec awarii przed zakończeniem 
okresu eksploatacji z powodu korozji. Ogólnie rzecz ujmując, im wyż-

sza temperatura i/lub im wyższa zawartość soli lub środka korodują-
cego, tym krótszy okres eksploatacji.

Klient Trafag korzystający z przetworników ciśnienia w urządzeniach 
do odsalania wybrał stal 1.4404 (AISI316L), która działała prawidło-
wo w większości przypadków. Jednak w urządzeniach używanych 
w obszarach tropikalnych niektóre przetworniki ulegały korozji po 
stosunkowo krótkim czasie. Klient szukał lepszej alternatywy dla 
AISI316L, a ze względu na koszty tytan nie wchodził w grę. Trafag dla 
takich zastosowań oferuje przetworniki z czujnikami ceramicznymi 
oraz złączami procesowymi i obudową ze stali duplex 1.4462. To ide-
alne rozwiązanie dla wszystkich krytycznych instalacji dla tego klienta 
od wielu lat, a instalacje z przetwornikami ciśnienia ze stali duplex 

Jak sprostać wyzwaniom słonej wody: 
Wybór kompatybilnej stali

Technical review

Produkt Trafag ECTN 8477 dostępny jest w wykonaniu z różnych 
rodzajów stali, w zależności od zastosowania. Próbki po zakoń-
czeniu próby mgły solnej PN-En 60068-2-52, poziom 1; stan-
dardowa stal 1.4305, 1.4404 (AISI 316L), stal duplex 1.4462 
(od lewej do prawej).



strona 2 Trafag AG sensors & controls     www.trafag.com/H70354        05/2021

działają prawidłowo nawet w wysokich temperaturach lub przy wyso-
kiej zawartości soli.

Przetwornik ciśnienia wykonany ze stali duplex 1.4462 może być ide-
alnym rozwiązaniem we wszystkich przypadkach, lecz niestety koszt 
stali duplex jest nieco wyższy, a jej obróbka jest bardzo kosztowna. Ze 
względu na jej właściwości mechaniczne powoduje znaczne zużycie 
narzędzi i obniża prędkość obróbki, przez co części są dość drogie – 
koszt znajduje się w połowie drogi pomiędzy AISI316L a tytanem. 
Dlatego także w tym przypadku inżynierowie muszą ostrożnie oceniać 
ryzyko zastosowania i równoważyć wyższe koszty i zwiększoną wydaj-
ność, w tym przypadku odporność na korozję. Jednak w przypadku 
wyższych temperatur, wysokiego stężenia soli lub innych czynników 
powodujących korozję zawsze pozostaje bezpieczny wybór: tytan.

Istnieją dwa kluczowe kryteria oceny odporności na korozję pod 
wpływem wody słonej w przypadku stali nierdzewnej: PREN („Pit-
ting Resistance Equivalent Number” – wartość ekwiwalentu odpor-
ności na wżery) oraz CPT („Critical Pitting Temperature” – krytyczna 
temperatura wżeru) – oba zależne są od zawartości materiału. Do 
celów testów praktycznych dobrym i pewnym wskazaniem jest pró-
ba mgły solnej zgodnie z normą PN-EN 60068-2-52. 

Dokładne procedury testowe mierzące współczynnik odporności na 
korozję PREN dla różnych rodzajów stali nierdzewnej określone są 
w normie ASTM G48. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa wartość PREN, 
tym wyższa jest odporność stali na korozję, a stale z wartością PREN 
powyżej 32 uznawane są za odporne na wodę morską (korozję). 
Wartość PREN stali 1.4404 (AISI316L) wynosi 23...28.5, podczas 
gdy dla stali duplex 1.4462 wynosi ona 31...38, w zależności od 
dokładnego składu stali.

Istnieją różne metody oceny wartości CPT, która określana jest 
jako „najniższa temperatura na powierzchni próbki, przy której 
dochodzi do stabilnie powiększających się wżerów w określonych 
warunkach testowych” (ISO 17864:2005) – to podstawowe próby 
empiryczne oparte na zawartości molibdenu. Wartość CPT stali 
1.4404 (AISI316L) wynosi pomiędzy 24 a 27.5°C w porównaniu 

z 27.5...34.5°C dla stali duplex 1.4462. Dlatego dla wysokich 
temperatur, np. w przypadku wody morskiej w strefie tropikalnej 
stal 1.4462 jest bezpieczniejszym wyborem, gdyż oferuje lepszą 
ochronę niż stal AISI316L oraz niższy koszt niż tytan. 

Technical review

System odwróconej osmozy dla stacji uzdatniania wody.

Jak ocenić odporność na korozję

Komora do próby mgły solnej: praktyczna ocena odporności na korozję wykonywa-
na jest za pomocą próby mgły solnej zgodnie z normą PN-EN 60068-2-52, która 
jest również częścią specyfikacji testu DNVGL. Próbki są wystawiane na działanie 
mgły solnej przez 2 godziny, a następnie przechowywane przez 7 dni w ciepłym i 
wilgotnym środowisku. Procedura jest powtarzana 4 razy.
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Technical review

Rozwiązania Trafag dla zastosowań morskich

Przetwornik zanurzeniowy ECL 8439 

Certyfikowane do zastosowań morskich przez DNVGL z zatwierdze-
niem wzajemnego uznawania UE

Dostępne w wykonaniu ze stali 1.4404 (AISI316L) oraz stali duplex 
1.4462

Regulacja zakresu pomiaru za pomocą aplikacji na system Android 
oraz interfejsu pozwalającego na dostosowywanie poziomu w zbior-
niku i masy płynu

Karta katalogowa: www.trafag.com/H72336 

Przetwornik ciśnienia do budownictwa okrętowego ECTN 8477 

Certyfikowane do zastosowań morskich przez DNVGL z zatwierdzeniem wzajemnego uznawania 
UE

Dostępne w wykonaniu ze stali 1.4404 (AISI316L), stali duplex 1.4462 oraz tytanu

Opcjonalnie dostępna przednia membrana do zastosowań związanych z zatykającymi mediami 
lub płynami zawierającymi cząstki stałe

Karta katalogowa: www.trafag.com/H72322

Trafag AG sensors & controls
Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostaw-
cą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia 
oraz temperatury. Oprócz szerokiej gamy znormalizowanych, konfi-
gurowalnych produktów, Trafag opracowuje również indywidualne 
rozwiązania dla klientów OEM. Firma Trafag, założona w1942ro-
ku zgłówną siedzibą wSzwajcarii, dysponuje rozbudowaną siecią 
dystrybucyjną iserwisową wponad 40krajach na całym świecie. 
Pozwala to na indywidualne ikompetentne doradztwo dla klien-
tów igwarantuje dostępność najlepszego możliwego serwisu. Wy-
dajne działy rozwoju iprodukcji zapewniają szybkie iniezawodne 
dostarczanie produktów Trafag, charakteryzujących się najwyższą 
jakością iprecyzją, oraz błyskawiczne realizowanie żądań klientów. 
www.trafag.com


