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7
Coroziunea şi protecţia
metalelor
7.1. Introducere
Coroziunea poate fi definită ca fiind procesul care cuprinde reacţii chimice şi
electrochimice dintre un material, de obicei un metal, şi mediul său, proces care
produce o deteriorare a materialului şi a proprietăţilor sale. Deteriorarea este însă
aplicabilă şi altor materiale, nemetalice ca sticlă, beton şi altele.
Mulţi cercetători consideră că termenul de coroziune metalică include toate
interacţiunile metalului sau aliajului (solid sau lichid) cu mediul său indiferent
dacă acestea sunt deliberate şi avantajoase sau nedorite şi dăunătoare.
Unele interacţiuni ale metalului cu mediul pot fi dorite, un exemplu în acest sens
reprezintându-l interacţiunea fierului cu soluţia de acid azotic. Dacă soluţia de
acid azotic este diluată, fierul se dizolvă cu viteză mare; dacă concentraţia
acidului azotic depăşeşte însă 65%, reacţia are loc numai în primele momente,
după care dizolvarea fierului încetează, datorită formării unui film aderent,
subţire, invizibil cu ochiul liber, de oxid de fier (Fe2O3). Formarea acestui film de
oxid foarte subţire pe fier, reprezintă un proces de coroziune dar formarea
acestuia împiedică deteriorarea în continuare a metalului.
Pentru a decide dacă reacţia de coroziune este dăunătoare metalului într-o
aplicaţie dată trebuie luate în considerare diferite elemente ale procesului printre
care forma atacului, natura produşilor de reacţie şi viteza şi extindere a reacţiei.
Efectul profitabil sau dăunător al acestei transformări pentru metal depinde de
natura şi proprietăţile produşilor de reacţie.
Pierderile cauzate de coroziune sunt nu numai pierderi de metal dar şi de
energie, apă şi efort uman folosit pentru producerea şi fabricarea structurilor
metalice. În plus, reconstruirea echipamentelor corodate necesită alte investiţii de
resurse: metal, energie, apă şi umană.
Pierderile economice sunt formate din pierderi directe şi pierderi indirecte.
Pagubele provocate de coroziune pot ajunge la valori mari, peste 15% din
producţia mondială de metale sunt datorate pierderilor directe; dar pagubele sunt
mult mai mari deoarece la pierderile directe se adaugă şi pierderile indirecte.
Pierderile directe includ costurile de înlocuire a structurilor corodate şi a
mecanismelor sau componentelor lor, ca de exemplu tuburi de condensare, ţevi,
conducte şi acoperişuri metalice, inclusiv munca necesară pentru fabricarea şi
înlocuirea acestora.
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Figura 7.1 Produşi de coroziune formaţi pe suprafaţa unei conducte
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Alte exemple sunt revopsirea structurilor pentru care prevenirea coroziunii
este obiectivul principal şi costurile de capital la care se adaugă întreţinerea
sistemelor de protecţie pentru conductele îngropate.
Pierderile directe mai includ costurile suplimentare pentru folosirea unor
metale şi aliaje rezistente la coroziune în locul oţelului carbon care are proprietăţi
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mecanice adecvate dar nu este suficient de rezistent la coroziune, sunt de
asemenea costuri de galvanizare sau acoperire cu nichel a oţelului, de adăugare a
inhibitorilor de coroziune în apă şi camere de depozitare cu sisteme de
deumidificare pentru echipamente metalice.
Pierderile indirecte sunt mai dificil de cuantificat ele datorându-se opririlor
neprevăzute ale instalaţiilor, pierderi de produse, contaminarea produselor – lucru
deosebit de grav în cazul industriilor farmaceutice, alimentare şi chimice, dar se
poate ajunge până la pierderi de vieţi omeneşti prin explozia sau avarierea
neprevăzută a unor echipamente chimice, mijloace de transport şi altele.
Reacţiile de coroziune pot conduce la formarea unor produşi de coroziune,
filme de produşi de reacţie (filme pasive), foarte subţiri, care formează o barieră
între metal şi mediul coroziv, barieră care reduce sensibil viteza de coroziune.
Strat de oxid
protector

Aluminiu
Figura 7.2 Suprafaţa de aluminiu acoperită de un strat protector de oxid

În general metalele prelucrate tind să se întoarcă la compusul lor mai stabil,
compusul în care se găsesc în stare naturală cu excepţia unor metale, ca de
exemplu aurul şi argintul, care pot fi găsite în natură în stare metalică şi de aceea
au tendinţă scăzută de a se coroda.
Fierul este un metal cu activitate moderată care se corodează uşor în
prezenţa apei. Starea naturală a fierului este oxidul de fier şi minereul cel mai
obişnuit este hematita, Fe2O3. Rugina, care este cel mai des întâlnit produs de
coroziune al fierului, are aceeaşi compoziţie.
Dificultatea în termenii energiei necesare pentru extragerea metalelor din
minereurile lor este legată direct de tendinţa de a se coroda şi a elibera energia.
Conform Tabelului 7.1 aluminiul ar trebui să reacţioneze cu oxigenul mai
uşor decât fierul, care se oxidează uşor în prezenţa apei şi oxigenului. Totuşi
aluminiu poate fi folosit la construcţia avioanelor care se află în contact constant
cu apa şi oxigenul. Acest lucru este posibil deoarece aluminiu, reacţionează cu
oxigenul foarte rapid conform reacţiei 7.1 cu formarea oxidului de aluminiu,
Al2O3, foarte aderent la suprafaţa metalului, şi care se reface imediat în
majoritatea mediilor dacă este deteriorat, protejând astfel metalul împotriva
coroziunii (Figura 7.2).

4Al + 3O2 → 2Al2O3

(7.1)

Problemă rezolvată:
Aranjaţi următoarele elemente în ordinea posibilităţii lor termodinamice de a fi
oxidate: Hg, Al, Fe, Au, Cr, Zn, Ag, Mg
Rezolvare:
Ordinea este: Mg (–2,36 V vs. ENH), Al (–1,66 V), Zn (–0,76 V), Cr (–0,74 V),
Fe (–0,44 V), Ag (0,80 V), Hg (0,85 V), Au (1,50 V)
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Tabel 7.1 Seria potenţialelor standard de electrod, 25 oC
Reacţia de electrod
Au3+ + 3e– U Au
Cl2 + 2e– U 2Cl–
Br2 + 2e– U 2Br–
Pd2+ + 2e– U Pd
Hg2+ + 2e– U Hg
Ag+ + e– U Ag
Cu+ + e– U Cu
Cu2+ + 2e– U Cu
2H+ + 2e– U H2
Pb2+ + 2e– U Pb
Sn2+ + 2e– U Sn
Ni2+ + 2e– U Ni
Co2+ + 2e– U Co
Cd2+ + 2e– U Cd
Fe2+ + 2e– U Fe
Cr3+ + 3e– U Cr
Zn2+ + 2e– U Zn
Cr2+ + 2e– U Cr
Mn2+ + 2e– U Mn
Ti2+ + 2e– U Ti
Al3+ + 3e– U Al
Be2+ + 2e– U Be
Mg2+ + 2e– U Mg
Li+ + e– U Li

Potenţial standard,
V vs ENH
1,50
1,36
1,09
0,99
0,85
0,80
0,52
0,34
0,00
–0,13
–0,14
–0,25
–0,28
–0,40
–0,44
–0,74
–0,76
–0,91
–1,18
–1,63
–1,66
–1,85
–2,36
–3,05

Reactivitate
Scăzută

Seria
potenţialelor
standard de electrod
(Tabelul 7.1) reprezintă
o clasificare a metalelor
în raport cu reactivitatea
lor. Cele mai nobile
metale sunt cele cu
valorile
potenţialelor
pozitive cele mai mari şi
sunt
la
începutul
tabelului. Cele mai
active metale sunt la
sfârşitul tabelului având
valorile
potenţialelor
cele mai negative.

Ridicată

Pe o suprafaţă proaspăt curăţată expusă la aer, filmul protector are o grosime
de doar 10 Ångstromi, dar oferă eficienţă ridicată la protejarea metalului
împotriva coroziunii.

Aur
O2 (g) + 4H + (aq) + 4e− → 2H 2 O(l)

e–

Sn 8 Hg → Sn 2 +
Plomba

Figura 7.3 Coroziunea în cazul lucrărilor dentare din metale diferite
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Procese de coroziune pot fi întâlnite şi în cazul sistemelor biologice. De
exemplu coroziunea care poate avea loc în cavitatea bucală se întâlneşte atunci
când există plombe din materiale metalice diferite. Acestea, în prezenţa salivei,
care joacă rol de electrolit pentru sistemului de coroziune, formează un sistem
electrochimic în care metalul mai electronegativ se corodează.
În Figura 7.3 este prezentat un exemplu în care există o plombă de amalgam
dentar şi un dinte de aur. Staniul din amalgam se oxidează iar pe dintele de aur
are loc o reacţie de reducere în prezenţa oxigenului şi a mediului acid din salivă,
atunci când există un contact direct între cele două metale diferite.

7.2. Dizolvarea metalelor
În majoritatea proceselor de coroziune, cu excepţia proceselor controlate
catodic, metalele se dizolvă.
Să considerăm un metal pur care este imersat într–o soluţie care conţine ionii
săi, Mz+. În acest caz metalul este solubil în soluţia în care este imersat (de
exemplu cupru în soluţie de sulfat de cupru).
Reacţia echilibrului general pentru un electrod metalic în soluţia ionilor proprii Reacţiile individuale de
tipul reacţiilor (7.3) şi
este:

M U M z + + ze−

(7.2)

unde

M este atomul metalic,
Mz+ este ionul metalic,
z este valenţa,
e − este simbolul electronului
La echilibru nu există deplasare de curent iar reacţia (7.2) poate fi separată
în două reacţii. O reacţie produce ioni metalici în soluţie proveniţi din atomii
metalici din masa metalului:

M → Mz + + ze−

(7.3)

(7.4) se numesc reacţii
parţiale, deoarece pentru
a avea loc ele au nevoie
de o altă reacţie prezentă
în sistem care fie să
consume fie să producă
electroni. Aceste reacţii
parţiale sunt reacţii de
oxidare şi reducere.
Oxidarea este reacţia
care produce electroni.

Deoarece la echilibru nu trece nici un curent net, electronii produşi în reacţia
(7.3) sunt consumaţi într-o reacţie în care electronii se combină cu ionii metalici
din soluţie depunându-se pe suprafaţa metalului solid în contact cu soluţia
conform reacţiei:

M z + + ze − → M

(7.4)

Obţinerea ionilor metalici din atomi este o reacţie parţială de oxidare.
Formarea unui atom de metal prin reacţia dintre ionii metalici şi electroni este o
reacţie parţială de reducere.
Reacţia totală (7.2) este numită reacţie redox deoarece conţine atât o reacţie
parţială de oxidare cât şi o reacţie parţială de reducere.
Sistemele de coroziune sunt similare sistemelor electrochimice (Figura 7.4),
ele funcţionând ca sistemele electrochimice conduse. Reacţiile "parţiale" se
desfăşoară spontan şi simultan, într–un sistem de coroziune, analog funcţionării
unei pile electrochimice.
În cazul proceselor de coroziune reacţiile parţiale nu implică, de obicei
aceleaşi elemente în ambele reacţii, de oxidare şi reducere. Electronii produşi în
reacţia de oxidare nu sunt disponibili pentru reacţia inversă de reducere, deoarece
aceştia se consumă într-o altă reacţie de reducere, rezultând un nou produs de
reacţie. Aceasta conduce la o reacţie secundară dintre produşii reacţiilor parţiale
de oxidare şi reducere cu formarea unui material stabil. Acesta poate reacţiona în
continuare cu mediul cu formarea unui component stabil ca rugina.
Reacţia aceasta este foarte dificil de inversat la reacţia de obţinere a metalului,
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care consumă electroni.
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acesta fiind motivul major pentru care coroziunea este un proces extrem de
vătămător.

Sistem electrochimic
Zona de conducţie
Electrolit
Deplasarea electronilor
H2
2e–
Anod

Electrolit

M2+

2e–
Catod

2H+

Sistem de coroziune
H2

Zona
anodică

M2+

2H+

Zona
catodică

2e–

Zona de conducţie

Figura 7.4 Compararea sistemelor electrochimice şi a sistemelor de coroziune

Un exemplu de coroziune este aceea care are loc în apa curentă, apa de
mare, soluţii de săruri sau soluţii alcaline. Aproape în toate aceste sisteme,
coroziunea se produce numai dacă este prezent oxigenul dizolvat. Soluţiile
apoase dizolvă rapid oxigenul din aer şi acesta reprezintă sursa de oxigen
necesară desfăşurării procesului de coroziune.
Depunere de rugină
Fe2O3 × H2O

Aer

Picătura de apă

Fe2+ (aq)

O2

Catod

e–

Anod

O 2 + 2H 2 O + 4e − → 4OH −

Fe → Fe 2 + + 2e −

Oxidarea, procesul de
cedare al electronilor are
loc în zona anodică,
unde atomii încărcaţi
pozitiv
părăsesc
suprafaţa solidă şi intră
în electrolit ca ioni.
Electronii se deplasează
spre catod printr-o zonă
conductivă.

O 2 + 4H + + 4e − → 2H 2 O

Figura 7.5 Coroziunea fierului în atmosferă umedă

Cea mai obişnuită coroziune de acest tip este ruginirea fierului expus în
atmosferă umedă sau apă (Figura 7.5):

4Fe + 6H 2 O + 3O 2 → 4Fe(OH)3 ↓

(7.5)

Conform ecuaţiei (7.5.) fierul se combină cu apa şi cu oxigenul, cu formarea
hidroxidului feric, un produs roşu brun, insolubil.
În condiţii atmosferice datorită posibilităţii de uscare, hidroxidul feric se
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deshidratează şi se formează rugina − oxidul roşu-brun de fier − conform
ecuaţiei:

2Fe(OH)3 → Fe 2 O3 +3H 2 O

(7.6)

Problemă rezolvată
Care sunt principalele componente ale unui sistem de coroziune?
Rezolvare:

Într-un sistem de coroziune există trei componente de bază: un anod şi sau o zonă
anodică, un catod sau o zonă catodică, şi prezenţa unui electrolit (apă în care
există ioni).

7.3. Reacţii electrochimice de coroziune
Reacţiile electrochimice, reacţii de oxidare sau reducere, implică transfer de
electroni prin interfaţa metal/soluţie de electrolit.
Cele două reacţii, de oxidare şi reducere, se produc simultan şi cu aceeaşi
viteză pe suprafaţa metalului.
Unul din principiile cele mai importante ale coroziunii electrochimice este
acela care spune că în timpul coroziunii metalelor viteza reacţiei de oxidare este
egală cu viteza reacţiei de reducere (în termeni de producere şi consum de
electroni).
Din punct de vedere al reacţiilor parţiale, procesele de coroziune sunt
reprezentate de câteva reacţii electrochimice generale.
Reacţia anodică, în orice proces de coroziune, este oxidarea unui metal la
ionul său (reacţia 7.3). Numărul electronilor eliberaţi în reacţie, z, este egal cu
valenţa ionului metalic.
Reacţia catodică, în orice proces de coroziune, este reducerea unei specii
oxidate, prezentă în mediul de coroziune.
Există multe reacţii catodice care pot fi luate în considerare în coroziunea
metalelor, dar cele mai comune sunt următoarele:
− degajarea hidrogenului în mediu acid:
2H 3O + +2e − → 2H 2 O+H 2 ↑

(7.7)

Reducerea ionilor de
hidrogen este reacţia
catodică care se produce
în timpul coroziunii în
acizi şi cinetica ei are,
de
regulă,
rol
determinant
asupra
vitezei de coroziune.

− degajarea hidrogenului în medii neutre sau alcaline:

2H 2 O+2e − → 2OH − +H 2 ↑

(7.8)

− reducerea oxigenului dizolvat, în mediu acid:

O 2 +4H + +4e− → 2H 2O

(7.9)

− reducerea oxigenului dizolvat, în mediu neutru şi alcalin:
O 2 +2H 2 O+4e − → 4OH −

(7.10)

− reducerea ionilor metalic de la valenţă superioară la valenţă inferioară:
+

+

M z2 + (z 2 - z1 )e − → M z1

(7.11)

− depunerea de metal:

M z+ +ze− → M
e−Chimie
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Toate reacţiile catodice au ca trăsătură comună, consumarea electronilor
eliberaţi în reacţia anodică.
Reducerea oxigenului (ecuaţiile 7.9 şi 7.10) este o reacţie catodică foarte
importantă deoarece oxigenul este prezent în toate mediile naturale şi în soluţiile
expuse la atmosferă, ceea ce îl face unul din cei mai comuni agenţi de coroziune.
Reducerea ionilor metalici (ecuaţia 7.11) şi depunerea de metal (ecuaţia 7.12)
deşi mai puţin comune, cauzează şi ele probleme serioase de coroziune.
Toate reacţiile de coroziune sunt simple combinaţii ale unei reacţii anodice cu
una sau mai multe reacţii catodice. Majoritatea proceselor de coroziune pot fi
interpretate cu ajutorul reacţiilor electrochimice prezentate mai sus.
În timpul coroziunii se pot produce mai multe reacţii anodice sau catodice. Când
un aliaj se corodează, metalele componente trec în soluţie sub forma ionilor
respectivi. Şi mai importantă este producerea mai multor reacţii catodice pe
suprafaţa metalului, care măresc viteza de coroziune a acestuia.

7.4. Clasificarea proceselor de coroziune
Clasificarea proceselor de coroziune poate fi realizată pe baza mai multor
criterii printre care mecansimul procesului de coroziune, tipul atacului, mediul
de coroziune.
Tipuri de
coroziune
Aspectul sau felul
distribuţiei atacului
coroziv

Coroziune
generală

Coroziune
localizată

Sediul
reacţiilor
parţiale

Coroziune
omogenă

Pitting
Intergranulară

Cavitaţia
corozivă

Coroziune
în crevasă

Coroziune
prin film

Coroziune
eterogenă

Coroziune
galvanică

Selectivă
Fisurantă
Dezincarea
alamelor
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După mecanismul procesului coroziunea poate fi chimică şi electrochimică.
Coroziune chimică este reprezintată de procesele în care are loc o reacţie
chimică directă între metal şi mediu, fără să aibă loc un schimb de sarcini
electrice. Coroziunea chimică poate fi coroziune metal-gaz, metal-oxigen la
temperaturi ridicate sau metal-lichid.
Coroziune electrochimică include procesele care implică un transfer de sarcini
la interfaţa metal/mediu agresiv.
După sediul reacţiilor parţiale coroziunea poate fi omogenă, eterogenă sau prin
film.

Tipuri de coroziune
în funcţie de sediul
reacţiilor parţiale

Coroziune omogenă

Coroziune eterogenă

Coroziune prin film

Coroziunea omogenă, este procesul în care anozii şi catozii nu pot fi
distinşi pe cale experimentală, fie că sunt separaţi de distanţe atomice, fie că
aceeaşi suprafaţă funcţionează alternativ ca anod sau catod.
Coroziunea eterogenă, este procesul în care anumite zone ale metalului,
care pot fi distinse pe cale experimentală, funcţionează preponderent anodic sau
catodic. Diferenţierea zonelor anodice şi catodice este determinată de
neomogenitatea fazei metalice (contacte bimetalice, prezenţa incluziunilor de
impurităţi, structura policristalină, discontinuitatea unor pelicule de oxizi sau
săruri, repartizarea neuniformă a temperaturii sau tensiunilor interne, etc.),
precum şi de neomogenitatea mediului de coroziune (concentraţii diferite, aerare
diferenţială, etc.).
Coroziunea prin film, caracterizează sistemele de coroziune în care
suprafaţa metalului se acoperă cu un film de produs de reacţie aderent. Produsul
de reacţie are rol de electrolit solid, prin care se transferă particulele încărcate
electric (ioni sau electroni). Ca exemple de sisteme de coroziune, care
funcţionează după acest mecanism, sunt sistemele: metal/gaz şi metal/vapori,
metal/topitură − aşa numita coroziune "uscată".
După aspectul sau felul distribuţiei atacului coroziv coroziunea poate fi
generală sau localizată.

Tipuri de coroziune în funcţie
de aspectul sau felul
distribuţiei atacului coroziv

Coroziune generală
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Coroziunea generală este cea mai comună formă de coroziune − toată
suprafaţa metalului este afectată de coroziune, mai mult sau mai puţin uniformă.
Această formă de coroziune implică trecerea ionilor metalici în soluţie, în cazul
mediilor lichide, sau acoperirea cu produşi de reacţie în cazul gazelor, la
temperaturi ridicate.
Atacul general şi uniform reprezintă cea mai mare distrugere de metal, sub
aspectul cantităţii; totuşi, din punct de vedere tehnic, această formă de coroziune
nu este considerată periculoasă, deoarece durata de viaţă a echipamentului poate
fi estimată destul de exact pe baza testelor de laborator.
Coroziunea localizată, care se desfăşoară după mecanismul coroziunii
eterogene, se referă la acele procese în care atacul este limitat la arii specifice sau
părţi ale unei structuri. Majoritatea formelor de coroziune localizată sunt dificil
de prevăzut, iar odată iniţiat atacul, propagarea se face cu viteză mare, conducând
la scoaterea prematură din uz a utilajului, motiv pentru care coroziunea localizată
este considerată periculoasă.

Coroziune localizată

Coroziune pitting

Coroziune galvanică

Coroziune intergranulară

Cavitaţie corozivă

Îndepărtare selectivă

Coroziune la solicitare mecanică

Coroziune microbiologică

Există multe forme de atac localizat, în funcţie de natura materialului metalic şi
condiţiile concrete de exploatare; ele pot fi grupate în următoarele tipuri mai
importante: coroziunea pitting, coroziunea selectivă, coroziunea intergranulară,
coroziunea fisurantă şi cavitaţia corosivă, coroziunea în crevasă, coroziunea
galvanică.
Coroziunea galvanică se întâlneşte atunci când două metale cu activitate
diferită se află în contact în prezenţa unui electrolit. Metalul mai activ se va
coroda anodic spre deosebire de metalul mai puţin activ care, funcţionând drept
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catod, este protejat.
Coroziunea electrochimică poate să aibă loc şi ca o consecinţă a diferenţei de
concentraţie a ionilor sau a gazelor dizolvate în soluţia de electrolit, şi între două
zone ale aceleiaşi bucăţi de metal. Pentru o asemenea pilă de concentraţie
coroziunea are loc în zona care are concentraţia cea mai scăzută. Un exemplu al
acestui tip de coroziune are loc în crevase şi nişe sau sub depuneri sau produşi de
coroziune unde soluţia devine stagnantă şi există o sărăcire localizată a
oxigenului dizolvat. Coroziunea care are loc preferenţial în aceste poziţii se
numeşte coroziune în crevasă. Crevasa trebuie să fie suficient de lată pentru ca
soluţia să poată pătrunde, totuşi destul de subţire pentru a stagna; de obicei
grosimea este de sute de milimetri.
Pitting este o formă de atac coroziv foarte localizat în care se formează
puncte mici sau găuri. Acestea pătrund de obicei din vârful unei suprafeţe
orizontale în jos într-o direcţie aproape verticală. Este un tip de coroziune extrem
de perfidă, deseori trecând neobservată şi cu pierderi foarte scăzute de material
până când are loc cedarea instalaţiei.
Coroziunea intergranulară are loc preferenţial de-a lungul legăturilor
dintre granule, pentru unele aliaje şi în anumite medii. Rezultatul net este acela că
o probă macroscopică se dezintegrează de-a lungul legăturilor dintre granulele
sale. Acest tip de coroziune este predominant în special în anumite oţeluri
inoxidabile. Coroziunea intergranulară este o problemă deosebit de gravă la
sudura oţelurilor inoxidabile, când este numită şi distrugerea sudurii.
Îndepărtarea selectivă este întâlnită în aliaje soluţii solide şi are loc
atunci când un element sau constituient este îndepărtat preferenţial ca o
consecinţă a proceselor de coroziune. Cel mai obişnuit exemplu este dezincarea
alamei, în care zincul este îndepărtat selectiv din aliajul de cupru-zinc, alama.
Proprietăţile mecanice ale aliajului sunt semnificativ deteriorate, deoarece
rămâne doar o masă poroasă de cupru în zona care a fost dezincată. În plus,
materialul se modifică de la galben la roşu sau culoarea cuprului. Îndepărtarea
selectivă poate să apară de asemenea în alte sisteme de aliaje în care aluminiu,
fier, cobalt, crom şi alte elemente sunt vulnerabile la îndepărtarea preferenţială.
Cavitaţia corozivă apare din acţiunea combinată a atacului chimic şi
abraziunii mecanice sau uzare ca o consecinţă a deplasării fluidului. Virtual, toate
aliajele metalice, într-un anumit grad, sunt susceptibile la cavitaţie corozivă.
Acest tip de coroziune este dăunătoare pentru aliajele care se pasivează prin
formarea unui film protector de suprafaţă, acţiunea abrazivă poate distruge filmul
lăsând expusă o parte din suprafaţa metalică iniţială. Dacă acoperirea nu este
capabilă de refacere continuă şi rapidă ca barieră protectoare, coroziunea poate fi
mai accentuată. Metale relativ moi cum sunt cuprul şi plumbul sunt de asemenea
sensibile la această formă de atac. De obicei poate fi identificată prin şanţuri şi
valuri pe suprafaţa metalului care au contururi caracteristice curgerii fluidului.
Natura fluidului poate avea influenţă semnificativă asupra comportării la
coroziune.
Coroziunea la solicitare mecanică este denumită şi fisurarea corozivă la
solicitare, ea rezultă ca acţiune combinată a unei solicitări mecanice aplicate şi a
unui mediu coroziv, ambele fiind prezente. Unele materiale care teoretic sunt
inerte într-un anumit mediu coroziv devin susceptibile la această formă de
coroziune atunci când le este aplicată o solicitare mecanică.
În urma acestui tip de coroziune se formează mici fisuri care apoi se propagă în
direcţie perpendiculară pe cea a solicitării mecanice, având ca rezultat o posibilă
cedare a structurii.
Diferite aliaje metalice, în particular unele oţeluri, suferă o reducere
semnificativă a ductilităţii la solicitare mecanică atunci când hidrogenul atomic
pătrunde în material. Acest fenomen este cunoscut sub numele de fragilizare cu
hidrogen; se mai folosesc denumirile de fisuri induse de hidrogen şi fisuri de
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solicitări de hidrogen. Fisurile fragile conduc la urmări catastrofale pe măsură ce
crăpăturile cresc şi se propagă rapid. Hidrogenul în forma sa atomică H difuzează
interstiţial prin reţeaua cristalină şi concentraţii de ordinul a doar câţiva ppm pot
conduce la fisurare. Fragilizarea cu hidrogen este similară coroziunii de solicitare
mecanică adică un metal normal ductil prezintă fisuri fragile atunci când este
expus unei solicitări mecanice şi unei atmosfere corozive.
Coroziunea microbiologică este coroziunea cauzată sau accelerată de
microorganisme, proces care necesită, de obicei condiţii anaerobe.

7.5. Termodinamica coroziunii metalelor în soluţii apoase
Pentru majoritatea metalelor aflate în condiţii naturale, starea metalică este
termodinamic instabilă. Pentru reducerea ionilor metalici din compuşii naturali
(minerali) se cheltuiesc energii importante (chimice, electrice, etc) pe când
reacţia inversă este spontană. Odată izolat metalul, el va tinde să revină la starea
stabilă termodinamic. Totuşi cinetica acestor reacţii poate fi suficient de lentă,
astfel încât pentru scopuri practice metalul rămâne stabil.
Tendinţa metalelor de a trece în stare ionică (de a se coroda) diferă mult de la
un metal la altul şi se poate caracteriza termodinamic prin variaţia energiei libere
de reacţie Gibbs, ΔG, care însoţeşte procesul.
Un proces de coroziune este posibil termodinamic dacă ΔG < 0; este
imposibil termodinamic dacă ΔG >0 şi se află la echilibru dacă ΔG = 0.
Cu cât variaţia energiei libere de reacţie, ΔG are o valoare mai negativă, cu atât
este mai pronunţată tendinţa termodinamică ca reacţia de coroziune să se
producă.
Tendinţa la coroziune nu reprezintă însă o măsură a vitezei de reacţie. O
valoare negativă mare pentru ΔG poate să nu fie însoţită de o viteză de coroziune
ridicată, dar când ΔG este pozitivă se poate spune cu certitudine că reacţia nu se
produce în condiţiile particulare date. Dacă ΔG < 0, viteza de coroziune va fi
rapidă sau lentă, depinzând de diferiţi factori, ca difuzia, migrarea, formarea unor
faze solide la interfaţă, şi altele, care pot controla viteza de reacţie.
Pentru coroziunea spontană a unui metal este necesară prezenţa unui oxidant, al
cărui potenţial redox de echilibru să fie mai pozitiv decât potenţialul de echilibru
al metalului în condiţiile date.
Reacţiile de coroziune ale metalelor în soluţii apoase se desfăşoară după un
mecanism electrochimic şi, de aceea, variaţia energiei libere poate fi exprimată în
funcţie de tensiunea electromotoare, E, a pilei electrochimice în care se
desfăşoară reversibil reacţiile − anodică şi catodică − ale procesului de coroziune:

ΔG = − z ⋅ F ⋅ E

(7.13)

E − tensiunea electromotoare,
z − numărul electronilor transferaţi în reacţie,
F − constanta lui Faraday.
Tensiunea electromotoare sau tensiunea de echilibru este dată de relaţia:

unde:

E = ε e,c −ε e,a
unde:

(7.14)

ε e,a – potenţialul de echilibru al metalului în condiţiile date;
ε e,c – potenţialul de echilibru al reacţiei catodice.
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Dacă înlocuim E cu diferenţa potenţialelor de echilibru în ecuaţia (7.13) şi
punem condiţia termodinamică de spontaneitate a reacţiei:

ΔG = − z ⋅ F ⋅ (ε e,c − ε e,a ) < 0

(7.15)

ε e,a < ε e,c

se obţine:

(7.16)

Pentru determinarea posibilităţii termodinamice de coroziune a unui metal,
în condiţii particulare, este necesar să se compare potenţialul de echilibru al
metalului cu potenţialul de echilibru al reacţiei catodice, care se presupune că
poate avea loc. În acest scop se pot utiliza potenţialele standard pentru calcule
orientative, deoarece cazurile reale de coroziune nu se desfăşoară în condiţii
standard (250C, presiunea de 1 atm şi activităţile participanţilor la reacţiile de
electrod egale cu 1N). Pentru alte valori ale activităţilor şi pentru rezolvarea mai
precisă a acestei probleme se impune calcularea potenţialelor de echilibru
corespunzătoare folosind relaţia lui Nernst.
Cele mai comune reacţii catodice de coroziune sunt: degajarea hidrogenului
(ecuaţiile 7.7, şi 7.8) şi reducerea oxigenului dizolvat (ecuaţiile 7.9 şi 7.10), ale
căror potenţiale de echilibru, în condiţii standard, au expresiile:

ε e,H+ / H = −0, 059 ⋅ pH

(7.17)

ε e,O

(7.18)

2

2

/ OH −

= 1, 23 − 0, 059 ⋅ pH

Se poate observa că atât potenţialul de echilibru al electrodului de hidrogen,
cât şi al celui de oxigen sunt funcţii liniare de pH, cu panta negativă de 0,059.
Reprezentarea grafică a ecuaţiilor (7.17) şi (7.18) în coordonate potenţial−pH
constituie diagrama de stabilitate termodinamică a apei (Figura 7.6).
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Figura 7.6 Diagrama de stabilitate termodinamică a apei la 25 0C,
pO2 şi pH2 1 atm

Dreptele n şi m, reprezintă variaţia cu pH-ul a potenţialelor de echilibru ale
electrodului de hidrogen, respectiv oxigen la 250C şi presiunea de 1 atm.
Diferenţa constantă de 1,23V dintre dreptele m şi n reprezintă tensiunea
electromotoare a pilei galvanice cu electrozi de oxigen şi hidrogen, independentă
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de pH-ul soluţiei:

E H O = εe,O
2

2 / OH

−

− εe,H

+

/ H2

= 1, 23V

(7.19)

Domeniul cuprins între cele două drepte reprezintă domeniul de
stabilitate termodinamică al apei. În afara lor, deasupra dreptei m, are loc
degajarea oxigenului gazos, iar sub dreapta n, degajarea hidrogenului gazos.
Din punct de vedere al coroziunii este important de remarcat că domeniul în
care oxigenul poate acţiona ca depolarizant catodic este situat sub dreapta m, iar
cel în care degajarea hidrogenului este reacţia catodică este situat sub dreapta n.
Problemă rezolvată
Un electrod de fier este conectat cu unul de cupru, electrozii fiind imersaţi în
soluţie care conţine atât ioni de Fe2+ cât şi de Cu2+. Care dintre metale se
corodează?
Scrieţi ecuaţiile care descriu reacţiile care au loc la fiecare electrod
presupunând că fiecare metal are valenţa 2. Calculaţi tensiunea maximă
posibilă a sistemului de coroziune rezultat.
Rezolvare:
Metalul cu cel mai negativ potenţial de reducere va fi anod. Din Tabelul 7.1
potenţialul standard pentru fier este –0,44 V, în timp ce potenţialul standard al
cuprului este +0,34 V. Deoarece fierul este metalul cu potenţialul mai
electronegativ din sistem el va fi anod şi se va coroda.
Celula obţinută este reprezentată convenţional în forma:
Fe / Fe2+ // Cu2+ / Cu
şi tensiunea celulei va fi diferenţa dintre potenţialul catodului şi potenţialul
anodului. Astfel:

E= ε Cu / Cu −ε Fe / Fe
2+

2+

E = +0, 34 − ( −0, 44) = +0, 78V
Electrodul de fier este anod şi ca urmare reacţiile de la electrozi sunt:

Fe → Fe 2+ + 2e −
Cu 2+ + 2e− → Cu
Deoarece tensiunea electromotoare are valoare pozitivă, valoarea ΔG va fi
negativă, ceea ce conduce la concluzia că sistemul, în forma prezentată se
corodează spontan.

7.6. Cinetica coroziunii metalelor în soluţii apoase
Echivalenţa dintre cantitatea substanţei transformate într-o reacţie
electrochimică şi cantitatea de curent implicată, dată de legea lui Faraday, face
posibilă exprimarea vitezei de coroziune în termenii curentului de coroziune.
Corelaţia dintre cele două moduri de exprimare, este dată de ecuaţia:

v cor = K e × i cor

(7.20)

vcor − viteza de coroziune, g/m2h;
Ke − echivalentul electrochimic al metalului care se corodează, g/Ah;
icor − densitatea curentului de coroziune (raportul dintre intensitatea
curentului şi suprafaţa metalului care se corodează), A/m2
Coroziunea unui metal în soluţii apoase este guvernată de cinetica reacţiilor
electrochimice care se petrec la interfaţa metal/soluţie. Fiecare reacţie parţială are
unde:
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cinetica proprie, respectiv dependenţa curent-potenţial este caracteristică reacţiei
în condiţiile date. Dacă vitezele ambelor reacţii parţiale sunt determinate de o
etapă electrochimică lentă, se spune că sistemul de coroziune este controlat de
polarizaţia de transfer de sarcină sau se află sub control de activare. Când viteza
de coroziune este determinată de etapa de transport a speciilor reactante la sau de
la electrod atunci, sistemul de coroziune este controlat de cinetica de difuzie.
Problemă rezolvată

Exprimaţi viteza de coroziune în g/m2h a unei probe de fier, în soluţie acidă,
cunoscând densitatea curentului de coroziune icor=1,02μA/cm2 şi echivalentul
electrochimic al fierului, Ke = 1,044 g/Ah
Rezolvare:
Viteza de coroziune se calculează folosind relaţia:

v cor = K e × i cor
Introducând în relaţie valorile date se obţine:

v cor = 1,044(g/Ah) ×

1, 02 × 10 −6 (A)
10 −4 (m 2 )

vcor = 0,0106 g / m2 h

7.7. Pasivitatea metalelor
O suprafaţă metalică se spune că este pasivă când, deşi expusă într-un
electrolit în condiţii în care coroziunea este posibilă termodinamic, aceasta
rămâne vizibil neschimbată pentru o perioadă de timp nedefinită; pasivarea
constă în inhibarea cinetică a procesului de coroziune.
Există două tipuri de pasivare:
– pasivarea spontană, care este rezultatul interacţiunii metalului cu mediul de
coroziune, prezentând anumite caracteristici;
– pasivarea anodică, realizată prin polarizare cu un curent electric exterior, în
anumite condiţii.
Indiferent cum se realizează starea pasivă, formarea filmului este rezultatul unor
procese electrochimice la interfaţa metal/soluţie.
Pasivarea anodică
Comportarea electrochimică a unui metal, care prezintă tranziţia activ ⎯
pasiv, este ilustrată de curba de polarizare anodică trasată în condiţii
potenţiostatice (se variază potenţialul şi se înregistrează variaţia curentului),
prezentată schematic în Figura 7.7.
Dacă potenţialul este deplasat în direcţie pozitivă, viteza de dizolvare a unui
metal activ – pasiv, tipic, trece printr-un maxim şi apoi rămâne, în esenţă,
independentă de potenţial. La potenţiale foarte pozitive curentul începe din nou
să crească.
Diagrama de pasivare este constituită din patru domenii caracteristice de
potenţial: domeniul activ, domeniul de tranziţie, domeniul pasiv şi domeniul
transpasiv.
În domeniul activ viteza de dizolvare a metalului creşte odată cu potenţialul
anodic, reacţia fiind controlată de transferul de sarcină şi de difuzie, care devine
dominantă în apropierea maximului.
Domeniul de tranziţie este domeniul în care are loc consolidarea filmului pasiv.
În domeniul pasiv, densitatea curentului atinge o valoare caracteristică,
practic independentă de potenţial; în sisteme reale există o variaţie redusă a
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densităţii curentului cu potenţialul în general în cadrul aceluiaşi ordin de mărime.
În domeniul pasiv, comportarea metalelor este afectată de ionii cu proprietăţi de
activare, sau de cei care formează combinaţii complexe solubile cu ionii acestora.
În domeniul transpasiv, curentul este din nou o funcţie de potenţial, creşterea
curentului fiind dată, în principal, de reacţia de degajare anodică a oxigenului şi
numai în mică măsură de dizolvarea metalului la valenţa superioară. Excepţie Valoarea
curentului
face cromul şi oţelurile cu un conţinut de crom ridicat (> 20%), care se oxidează pasiv are o importanţă
dublă în evaluarea
la Cr6+( ale cărui combinaţii sunt solubile) înaintea descărcării oxigenului.
Coroziune activă
Tranziţie

Transpasivare
Pasivare

100

10

1
Potenţial, V
Figura 7.7 Diagrama de pasivare a unui metal (schematic)
Pasivarea spontană
Trecerea unui metal din stare activă în stare pasivă este condiţionată de
atingerea parametrilor critici de pasivare atingerea lor fiind posibilă fie prin
polarizare anodică de la o sursă exterioară de curent, fie prin reducerea unui
oxidant, prezent în mediul de coroziune, care îndeplineşte anumite condiţii.
Un metal prezentând tranziţia activ – pasiv, se va pasiva spontan dacă densitatea
curentului catodic la potenţialul de pasivare, este egală sau mai mare decât
densitatea curentului critic de pasivare.

7.8. Protecţia metalelor împotriva coroziunii
7.8.1. Introducere
Cunoaşterea comportării la coroziune (viteza de atac, tipul de coroziune
etc.) a metalelor sau aliajelor, în diferite condiţii de mediu, este o condiţie
prealabilă pentru aplicarea unei metode de control a coroziunii sau pentru
selectarea unui metal sau aliaj potrivit pentru condiţii specifice de mediu dar
definirea cu precizie a factorului de control nu este întotdeauna posibilă.
O eficienţă mai mare a controlului coroziunii poate fi atinsă prin utilizarea
mai multor metode de protecţie, urmărind ca acestea să influenţeze acelaşi factor
de control. Dacă metode diferite influenţează factori de control diferiţi, eficienţa
totală poate să scadă; de exemplu scăderea potenţialului fierului reduce
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întotdeauna viteza de coroziune, dar cu un metal ca oţelul inoxidabil a cărui
rezistenţă depinde de starea de pasivitate un procedeu similar poate să crească
viteza reală de coroziune dacă potenţialul este deplasat din domeniul pasiv în
domeniul activ.
Ca urmare cunoaşterea mecanismului proceselor de coroziune este foarte
importantă pentru controlul efectiv al acestora, nici coroziunea şi nici controlul
coroziunii nu pot fi tratate izolat, studiul unui aspect presupune implicit şi studiul
celuilalt aspect al problemei coroziunii.

7.8.2. Prevenirea şi controlul coroziunii
Cea mai obişnuită şi mai uşoară metodă de prevenire a coroziunii este
realizată încă din faza de proiectare a utilajelor, atât în ceea ce priveşte alegerea
justificată a materialului, cât şi a măsurilor constructive sau a metodelor
suplimentare de protecţie, odată ce mediul de coroziune a fost caracterizat. Costul
este un factor semnificativ.
Proiectarea instalaţiei trebuie realizată în aşa fel încât să se ţină cont de
problemele legate de coroziunea galvanică, de cea în crevasă, de cavitaţia
corozivă şi în plus trebuie să se permită drenajul complet în cazul opririi şi
spălarea uşoară. Deoarece oxigenul dizolvat poate creşte corozivitatea multor
soluţii designul trebuie să includă, dacă este posibil, măsuri pentru eliminarea
aerului. Barierele fizice împotriva coroziunii se aplică pe suprafaţă sub forma
filmelor sau straturilor.
1.
Materiale – Alegerea tipului de material folosit - metal, aliaj, materiale
nemetalice, materiale compozite - potrivit pentru condiţiile de mediu date
(compatibile cu preţul de cost, disponibilitate, uşurinţa de fabricaţie, etc.).
Alegerea unui material din multitudinea celor existente se bazează pe
rezistenţa la coroziune şi cost, ţinând cont şi de rezistenţa mecanică,
disponibilitate şi timp de exploatare;
2.
Metale diferite în contact – Evitarea proiectelor în care viteza de coroziune
a unui metal este stimulată de contactul electric cu un alt metal;
Geometria – Evitarea proiectelor care conduc la atac localizat prin aerare
3.
diferenţială şi cavitaţie;
4.
Factori mecanici – Evitarea tensiunii excesive (internă sau aplicată) când
se folosesc metale cunoscute ca fiind susceptibile la coroziune fisurantă
sub sarcină. Evitarea condiţiilor care conduc la oboseală şi frecare
corozivă;
5.
Suprafaţa – Evitarea condiţiilor de suprafaţă, care conduc la atac localizat,
cum ar fi filmele discontinue de oxizi sau metalice.
Uneori se aleg materiale mai ieftine şi mai uşor de procurat, cum ar fi
oţelul carbon, a cărui viteză de coroziune poate fi controlata prin metoda
protecţiei catodice (în cazul structurilor subterane sau imersate în apă), aplicarea
de acoperiri protectoare (metalice sau nemetalice), condiţionarea mediului
(dezaerare, corectarea pH-ului, folosirea inhibitorilor, sau combinarea acestor
metode).
Este posibil ca în exploatare condiţiile să fie foarte severe pentru orice material
uzual de construcţie şi să nu fie uşor sau economic să se folosească materiale
având rezistenţa la coroziune corespunzătoare. Proiectantul trebuie atunci să
modifice mediul, să separe metalul de mediu sau să reducă viteza reacţiei de
coroziune printr-o protecţie catodică sau anodică.
Modificarea mediului Dacă problemele de coroziune sunt determinate de
aciditatea ridicată a unei soluţii, este posibil să se realizeze procesul la o
concentraţie a acidului mai mică, sacrificând eficienţa pentru costuri mai scăzute.
Modificarea caracterul mediului, dacă acest lucru este posibil, poate de asemenea
influenţa semnificativ coroziunea.
Micşorarea temperaturii şi/sau vitezei fluidului produce de obicei o reducere a
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vitezei cu care se produce coroziunea. De multe ori creşterea sau scăderea
concentraţiei unor specii din soluţie va avea un efect pozitiv, de exemplu metalul
se poate pasiva. Îndepărtarea oxigenului dizolvat şi a bioxidului de carbon din
apele folosite în instalaţiile energetice este obligatorie pentru evitarea coroziunii.
Prevenirea
coroziunii
Tratarea metalului

Folosirea aliajelor

Folosirea acoperirilor
şi a tratamentelor de
suprafaţă

Tratarea mediului

Îndepărtarea
oxigenului

Folosirea
inhibitorilor

Controlul pH-ului

Modificarea
potenţialului
Protecţie catodică

Protecţie anodică

Inhibitorii de coroziune sunt substanţe care, atunci când sunt adăugate unui
mediu, scad viteza atacului coroziv. Inhibitorii sunt de obicei adăugaţi în cantităţi
mici acizilor, apei de răcire, aburilor fie continuu fie intermitent. Aceştia în
general controlează coroziunea prin formarea filmelor subţiri care modifică
mediul la suprafaţa metalului. Unii întârzie coroziunea prin adsorbţie cu formarea
un film invizibil de doar câţiva Ångstromi grosime. Alţii formează precipitate
care acoperă metalul şi îl protejează de atac. Un al treilea mecanism constă din
producerea coroziunii metalului în aşa fel încât o combinaţie de adsorbţie şi
produşi de coroziune formează un fim pasiv.

7.8.3. Acoperiri protectoare
Acoperirea implică laminarea unui strat de metal rezistent la coroziune pe
un material mai ieftin. Acest lucru este realizat pentru a oferi proprietăţi
împotriva coroziunii la cost mai scăzut, sau pentru a oferi o combinaţie de
rezistenţă mecanică şi rezistenţă la coroziune care nu poate fi atinsă economic cu
un singur aliaj. Exemple includ acoperirea oţelului cu nichel, aluminiu, oţel
inoxidabil sau titan. Este foarte important ca acoperirea să menţină un grad
ridicat de aderenţă pe suprafaţă, ceea ce necesită un anumit tratament de
suprafaţă înaintea aplicării stratului. În majoritatea cazurilor, stratul trebuie să fie
efectiv nereactiv în mediul coroziv şi rezistent la distrugere mecanică care ar
expune metalul gol mediului coroziv. Sunt disponibile ca straturi protectoare o
gamă largă de materiale metalice şi nemetalice. Atât metalele cât şi materialele
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ceramice şi polimerii sunt materiale care pot fi folosite ca acoperiri pentru
metale.
Acoperirile organice protejează împotriva coroziunii acţionând ca o
barieră împotriva transportului ionic dintre mediu şi suprafaţa metalului.
Acoperirea are rezistenţă electrică ridicată dar de obicei nu previne difuzia
oxigenului sau a apei la suprafaţa metalului. Acoperirea poate conţine şi
inhibitori chimici şi pigmenţi. Exemple de acoperiri organice includ vopsele,
lacuri, cauciuc, plastic.
Pentru alegerea unei acoperiri corespunzătoare condiţiilor de lucru trebuie
să fie considerate mai multe aspecte ale problemei.
O problemă este legată de aplicarea acoperirii şi apoi asamblarea sistemului fără
distrugerea stratului.
O altă problemă este aceea a duratei acoperirii; dacă această durată este mai
scurtă decât durata de viaţă a sistemului această acoperire trebuie refăcută.
O altă problemă este aceea a rezistenţei acoperirii la şoc termic, abraziune, lovire,
supraîncălzire.
Rezolvarea acestor probleme este în multe cazuri legată de forma
echipamentului iar limitările diferitelor procese de acoperire pot conduce la
reconsiderarea proiectului.
În mod obişnuit, folosirea unei acoperiri este acceptată numai dacă aceasta
este mai economică decât utilizarea metalului solid, capabil să reziste mediului.

7.9. Metode electrochimice de protecţie
Metodele electrochimice de protecţie implică deplasarea potenţialului
metalului de protejat prin diferite metode în domeniile de potenţiale în care
coroziunea metalului este redusă sau oprită complet.
Prin polarizarea catodică a metalului potenţialul acestuia se va deplasa spre valori
mai negative şi viteza lui de dizolvare va scădea. Domeniul potenţialelor mai
electronegative decât potenţialul de echilibru al metalului, în condiţiile date, este
domeniul protecţiei catodice. Dacă deplasarea potenţialului se face până la un
potenţial mai negativ decât potenţialul de echilibru al metalului atunci coroziunea
metalului încetează.
Protecţia catodică se poate realiza în două moduri: cu ajutorul unei surse
exterioare de curent continuu, cu anozi protectori.
Polarizând anodic metalul, potenţialul se deplasează spre valori mai
electropozitive şi când depăşeşte potenţialul de pasivare, viteza de coroziune
devine egală cu densitatea curentului de dizolvare în stare pasivă, a cărui valoare
este neglijabilă. Pentru atingerea acestui potenţial prin metal trebuie să treacă un
curent mai mare sau cel puţin egal cu densitatea curentului critic de pasivare.
Acest curent poate fi atins prin polarizare anodică cu ajutorul unei surse de curent
continuu, sau printr-o reacţie de reducere catodică a unui oxidant din mediu.
Domeniul potenţialelor de pasivitate stabilă reprezintă domeniul in care metalul
poate fi protejat anodic.
Protecţia catodică este o metodă electrochimică folosită pentru protejarea
stucturilor în cazuri ca rezervoare subterane de stocare, conducte, şi structuri în
largul mării. Structura devine catod faţă de un anod extern care transmite curentul
protector către întreaga suprafaţă expusă. Sursa curentului protector poate fi un
un sistem activ (cu curent impus) sau pasiv (de sacrificiu) de anozi galvanici (de
obicei magneziu, aluminiu sau zinc). Proteacţia catodică este folosită des în
diferite medii, inclusiv apa şi sol. Este deseori folosită combinat cu acoperiri care
reduc aria suprafeţei expuse pentru a primi curent protector.
Protecţia anodică are mai multe limitări, dar şi aplicaţii în medii chimice.
Se realizează prin menţinerea unui metal sau aliaj care prezintă tranziţia activ–
pasiv în zona pasivă printr-un curent anodic extern aplicat.
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7.9.1. Protecţie catodică
Una dintre metodele cele mai eficiente de prevenire a coroziunii este
protecţia catodică. Această metodă poate fi folosită pentru toate formele de
coroziune şi poate în anumite situaţii să oprească complet coroziunea. Oxidarea
sau coroziunea unui metal M are loc prin reacţia generală:

M → M z + + ze−

(7.21)

Protecţia catodică implică furnizarea de electroni metalului care trebuie
protejat, de la o sursă exterioară, făcându-l pe acesta catod reacţia 7.21 fiind
forţată să aibă loc în sens invers (în sensul reducerii).
Una dintre metodele de protecţie catodică implică un cuplu galvanic:
metalul care trebuie protejat este conectat electric cu alt metal care este mai
reactiv în mediul respectiv. Ultimul este oxidat şi prin cedarea electronilor,
protejează primul metal împotriva coroziunii. Metalul oxidat este denumit anod
de sacrificiu; metale care se folosesc de obicei sunt magneziu şi zinc, deoarece
ele sunt la sfârşitul seriei galvanice. Această formă de protecţie galvanică, pentru
structurile îngropate în pământ, este prezentată în figura 7.8a.
Nivelul solului
Fir de cupru izolat

Pământ

Curent

Anod
de Mg
Conducta
de oţel

a)

Curent
Redresor
Pietriş

Rezervor

Curent

Anod

b)
Figura 7.8 Protecţia catodică a unei conducte subterane folosind un anod de
magneziu de sacrificiu (a) şi, a unui rezervor subteran folosind un curent impus (b)
Problemă rezolvată:
Care dintre următoarele metale pot fi folosite ca anozi de sacrificiu pentru a
proteja împotriva coroziunii un rezervor subteran de fier?
a. Aluminiu;
b. Argint;
c. Nichel;
d. Sodiu
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Rezolvare:

Dintre variantele de metale propuse aluminiul este metalul cu potenţialul cel mai
electronegativ, adică cu reactivitate ridicată şi care în contact cu un metal cu
potenţial mai electropozitiv va funcţiona pe post de anod, oferind în acest fel
protecţie fierului.
O altă metodă de protecţie catodică presupune că sursa electronilor este un
curent impus de la o sursă de curent continuu externă, aşa cum se vede din fig.
7.8b pentru un rezervor subteran.
Borna negativă a sursei de curent este conectată la structura de protejat.
Cealaltă bornă este legată de un anod inert (de obicei grafit) care este, în acest
caz, îngropată în sol. Un material cu conductivitate ridicată este plasat în jurul
anodului pentru a oferi acestuia un contact bun cu solul care îl înconjoară. Între
anod şi catod există o deplasare a curentului prin solul dintre ei, închizând
circuitul electric.
Un exemplu este metoda folosită pentru structuri mai mari de oţel cum ar fi
clădiri, vapoare şi conducte acvatice sau subterane. Pentru asemenea structuri
mari metoda care se foloseşte este ataşarea la structura de protejat a unui bloc de
metal uşor oxidabil (deseori este folosit magneziu) cu un cablu de oţel.
Magneziu se oxidează preferenţial cu formarea ionilor Mg2+:

Mg → Mg 2+ + 2e −

(7.22)

Electronii produşi se pot deplasa prin cablul de oţel oferind astfel instalaţiei
de protejat o mică sarcină negativă. Aceasta face dificilă oxidarea fierului din
structură şi formarea ionilor încărcaţi pozitiv deoarece acest lucru ar adăuga mai
mulţi electroni la ceea ce deja este o structură încărcată negativ iar oţelul din
instalaţie rămâne intact. În timp blocul de magneziu este „consumat” şi trebuie
înlocuit. Acest lucru este mai uşor şi mai ieftin decât să se facă reparaţii asupra
structurii instlaţiei.

Picioare
de oţel
Bloc de magneziu
prins de construcţie
cu cabluri de oţel
Orificiu de forare

Fundul mării

Figura 7.9 Metoda de protecţie a unei platforme marine
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Un alt exemplu este protecţia carenei unei nave, protecţie care se
realizează cu ajutorul unui bloc de zinc prins de aceasta.

Bloc de zinc
Carena vasului

Figura 7.10 Protecţia corpului navelor împotriva coroziunii

Oxigenul şi apa se reduc la suprafaţa carenei de fier a vasului. Reacţiile care
au loc la suprafaţa vasului sunt:
1/ 2O 2 + H 2 O + 2e − → 2OH −

(7.23)

Carena de fier doar transferă electronii către blocul de sacrificiu de zinc, care se
oxidează:

Zn → Zn 2+ + 2e −

(7.24)

7.9.2. Acoperiri cu metale de sacrificiu
O acoperire care protejează oţelul este realizată prin folosirea unui metal care
este mult mai jos în seria activităţii metalelor, un metal care nu se oxidează în
aer. Metalele ideale sunt aur, argint şi cupru care sunt spre partea valorilor
pozitive ale potenţialelor în seria activităţii.
Obiectele galvanizate care sunt folosite în locuri obişnuite nu se corodează chiar
dacă sunt făcute din oţel. Zincul se topeşte la 420°C iar obiectele care trebuie
galvanizate sunt curăţate chimic şi apoi imersate într-o baie de zinc topit.
Procesul de galvanizare deşi este mai scump decât protecţia obişnuită prin
vopsire, este o metodă folosită şi îşi găseşte utilizare mai mult în industria
autovehiculelor.
Zincul, ca şi aluminiul se oxidează uşor. Formează un oxid care este aderent pe
metal şi nu este poros pentru apă sau oxigen. Ca urmare suprafaţa oţelului este
protejată de zincul metalic care este acoperit de oxidul de zinc. Folosirea zincului
mai prezintă şi un alt avantaj; dacă stratul de zinc este distrus şi fierul este expus,
se poate presupune că fierul se va coroda aşa cum se corodează dacă este acoperit
cu vopsea şi aceasta a fost distrusă. Totuşi deoarece zincul este mai uşor oxidat
decât fierul, zincul este oxidat preferenţial şi fierul rămâne în formă metalică aşa
cum se vede în Figura 7.11.
Electronii produşi la oxidarea zincului la Zn2+ inhibă oxidarea în continuare a
fierului protejat rezultând cationi metalici. Orice coroziune a stratului de zinc va
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avea loc la o viteză extrem de scăzută datorită faptului că raportul ariilor
suprafeţelor anod-catod este destul de mare.
Acoperire cu zinc
Zona catodică
(anod)
2+
2+
Zn Zn
Zn2+ Zn2+
Mediu coroziv
e–

e–

e–

e–

Oţel
Figura 7.11 Reprezentarea protecţiei unei suprafeţe galvanizate.

7.9.3. Protecţia anodică cu sursă exterioară de curent
Protecţia anodică a metalelor împotriva coroziunii este o metodă comparativ
mai nouă şi destul de specifică. Ea se bazează pe trecerea metalului din stare
activă în stare pasivă pe seama deplasării potenţialului prin polarizare anodică cu
ajutorul unei surse de curent continuu (Figura 7.12).
(–)

Redresor
cu potenţial
controlat
(+)

Electrod
de referinţă
IAP
Catod
Figura 7.12 Schema montajului folosit în cazul protecţiei anodice cu sursă
exterioară

Aplicarea curentului anodic accelerează instalarea pasivităţii, permite
menţinerea ei vreme îndelungată, iar în unele cazuri permite folosirea de oţeluri
mai slab aliate şi renunţarea la alte tipuri de protecţii.
Alegerea corectă a intervalului potenţialelor de protecţie permite să se
protejeze metalul în multe cazuri, nu numai faţă de coroziunea generală, dar şi
faţă de diferitele forme de atac localizat.
Materialele metalice cu rezistenţă ridicată la coroziune sunt aliaje speciale,
oţeluri înalt aliate cu diferite procente ale unor metale scumpe şi deficitare.
Înlocuirea lor cu metale mai puţin rezistente, protejate anodic poate contribui la
reducerea costurilor.
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Deoarece protecţia anodică nu produce efluenţi, ea are avantaje ecologice faţă
de alte metode, cum ar fi protecţia cu inhibitori, sau protecţia catodică cu anozi
protectori.
Aplicarea protecţiei anodice trebuie să se bazeze pe cunoaşterea comportării
la pasivare a materialului metalic care urmează să fie protejat, în condiţiile date
de mediu. Aplicarea protecţiei anodice prezintă importante avantaje economice,
strategice, ecologice, etc

7.9.4. Protecţia anodică cu reacţie catodică suplimentară
Cea mai simplă şi evidentă utilizare a pasivităţii la controlul coroziunii este
folosirea sistemelor metal/mediu care prezintă pasivitate spontană. Această
consideraţie stă la baza utilizării multor metale şi aliaje (oţeluri inoxidabile,
crom, aluminiu, titan, etc.), ca materiale rezistente la coroziune.
Dacă un metal nu se pasivează spontan într-un mediu dat, el poate fi trecut în
stare pasivă printr-o reacţie catodică suplimentară, capabilă să polarizeze metalul
la potenţiale mai mari decât potenţialul de pasivare. Pasivarea spontană poate fi
realizată, fie prin reducerea catodică a inhibitorilor pasivanţi introduşi în soluţie,
fie prin folosirea de catozi suplimentari, pe care este favorizată viteza de reducere
a oxidantului prezent în mediul de coroziune.
Inhibitori pasivanţi Mulţi anioni anorganici oxidanţi acţionează ca inhibitori
de tip pasivant. Un inhibitor de tip pasivant funcţionează prin producerea unui
curent cu acţiune locală, care polarizează metalul, la un potenţial situat în
domeniul pasiv. Adăugarea unui inhibitor oxidant la soluţia corozivă introduce
altă reacţie catodică în procesul de coroziune. Dacă cantitatea de inhibitor în
soluţie este insuficientă, viteza de coroziune poate să crească în loc să scadă. Din
acest motiv inhibitorii de tip pasivant sunt consideraţi periculoşi, deoarece o
scădere accidentală a concentraţiei lor sub valoarea necesară atingerii unui curent
limită de reducere va conduce la o intensificare a coroziunii faţă de situaţia când
nu sunt prezenţi.
Catozii suplimentari Densitatea curentului de schimb, pentru o reacţie
electrochimică, poate varia cu mai multe ordine de mărime, depinzând de natura
electrodului pe care se produce.
Alierea cu elemente promotoare ale pasivării poate constitui un alt mijloc de
control al coroziunii.

Un metal se va pasiva
spontan, dacă densitatea
curentului catodic de
reducere a oxidantului
din mediu, la potenţialul
de pasivare, este egală
sau mai mare decât
densitatea
curentului
anodic critic.

7.9.5. Inhibitori de coroziune
Folosirea inhibitorilor de coroziune este una dintre metodele de protecţie
utilizate. Inhibitorii sunt substanţe chimice care sunt adăugate în cantităţi mici
pentru a reduce viteza de coroziune. Alegerea unui inhibitor depinde atât de aliaj
cât şi de mediul de coroziune. Inhibitorii reduc în general coroziunea prin
formarea unui strat adsorbit pe suprafaţa metalului, precipitând un film de sare pe
metal sau producând pasivarea metalului prin menţinerea unui film subţire de
oxid. Inhibitorii sunt folosiţi în mod normal în sisteme închise cum sunt
radiatoarele de automobile şi boilere cu aburi.
Practica prevenirii şi controlului coroziunii utilizează ca inhibitori numeroşi
compuşi chimici, care sunt clasificaţi după mai multe criterii principale.
Încadrarea unui inhibitor într-o anumită grupă nu este rigidă, adeseori o
anumită substanţă, cu proprietăţi de inhibare, apare în mai multe clasificări, în
funcţie de criteriul abordat.
Din punct de vedere electrochimic, cel mai important criteriu este cel după
modul de acţiune.
Folosirea inhibitorilor de coroziune în controlul coroziunii trebuie să ţină cont de
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următoarele aspecte:
−costul pentru menţinerea unei cantităţi suficiente de inhibitor şi al lucrărilor
analitice necesare pentru asigurarea prezenţei sale la luarea în considerare a unei
asemenea posibilităţi, trebuie să fie economic;
−problemele care pot apărea, dacă concentraţia inhibitorului scade şi considerarea
unei astfel de probabilităţi;
−inhibitorul poate să apară ca un contaminant al produsului final, ceea ce nu este
de acceptat;
−unii inhibitori sunt precipitaţi lent fie prin descompunere (ex. polifosfaţii), fie
printr-o reacţie cu un constituent minor al lichidului tehnologic, de asemenea
inacceptabil;
−unii inhibitori organici acoperă puternic suprafaţa şi pot afecta transferul termic;
−depozitele de coroziune preexistente pot fi detaşate şi pot cauza blocaje;
−fluidul inhibat poate ridica probleme ecologice la evacuarea în efluent.
Inhibitori
Natura chimică
Anorganici

Organici

Modul de acţiune

De adsorbţie

Pasivanţi

Mediile agresive
Pentru decapare

Pentru ape

Volatili pentru
atmosfere agresive

Reacţia
electrochimică frânată

Anodici

Catodici

Micşti

Test de autoevaluare nr. 3
1. Scrieţi reacţiile electrochimice care au loc în cazul coroziunii zincului în
soluţie de acid clorhidric?
2. De ce este nevoie de cel puţin două reacţii electrochimice pentru a descrie chiar

şi cel mai simplu proces de coroziune?
3. De ce unele metale, cum ar fi titanul, care sunt destul de uşor oxidabile, sunt
rezistente în apa de mare?
4. De ce majoritatea vapoarelor având carena de fier leagă de aceasta un bloc de
magneziu?
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În continuare veţi găsi rezolvări şi comentarii la testele de autoevaluare din
disciplina parcursă. Dacă nu aţi ajuns la acelaşi rezultat cu cel prezentat, reluaţi
aspectele teoretice din secţiunea imediat anterioară testului de autoevaluare, mai
ales problema rezolvată, care prezintă un caz care se rezolvă asemănător.
Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare

Test de autoevaluare nr. 1

Test 1

1. Sistemele autoconduse sunt sistemele electrochimice în care se generează un
curent ca urmare a producerii unei reacţii chimice spontane.
2. Acumulatorul cu plumb – sistem condus (celulă de electroliză) la încărcare şi
sistem autocondus (pilă galvanică) la descărcare.
3. 4 × 1,23 V = 4,92 V
4. Reducerea are loc la catod, iar într-o pilă acesta este electrodul pozitiv.
5. De 3 pile legate în serie: 3 × 1,23 V = 3,69 V > 3,6 V

Test de autoevaluare nr. 2

Test 2

1. Echivalentul electrochimic reprezintă cantitatea de substanţă transformată
corespunzător unei cantităţi de electricitate egală cu unitatea, conform legii lui
Faraday:

m = Ke ⋅ Q

→

Ke =

m
Q

2. Soluţiile de electroliţi aparţin categoriei conductorilor ionici.
3. La anodul celulei în care se desfăşoară electroliza soluţiei de CuSO4 cu anod
solubil, are loc procesul de oxidare a cuprului metalic, adică de dizolvare a
anodului din cupru:
b) Cu → Cu 2 + + 2e −
4. Deoarece, indiferent de pH-ul electrolitului, reacţia totală a procesului de
electroliză a apei este descrisă astfel:
electroliza
2H 2 O(l) ⎯⎯⎯⎯
→ 2H 2 (g) + O 2 (g)

se observă că se degajă 2 moli de H2 şi, respectiv 1 mol de O2.
d) volumul de H2 degajat este de două ori mai mare decât cel de O2
5. La electroliza unei soluţii apoase de KI:
a) la anod are loc oxidarea ionilor I–, cu formarea iodului elementar I2
La anod A (+), migrează ionii I– şi HO–. Procesele de oxidare posibile sunt:

2I − → I 2 + 2e −
4HO − → 2H 2 O + O 2 + 4e−
b) după electroliză, soluţia are caracter bazic datorită formării KOH
Ecuaţia reacţiei totale este:
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2KI + 2H 2 O ⎯⎯⎯⎯
→ I 2 + H 2 + 2KOH
electroliza

6. Deoarece cele două celule de electroliză sunt conectate în serie, vor fi
traversate de un curent electric cu aceeaşi intensitate, deci sarcina electrică
transportată este egală în ambele celule.
a) Se calculează echivalentul electrochimic al argintului
Numărul de electroni transferaţi în reacţia de depunere a argintului este egal cu
1, reacţia de reducere care are loc la catod fiind:

Ag + + 1e − → Ag
Ke =

M Ag
z⋅F

=

108 g / mol
= 4,03 g / Ah
1 ⋅ 26,8 Ah / mol

b) Se calculează sarcina electrică care traversează cele două celule înseriate

m = Ke ⋅ I ⋅ t = Ke ⋅ Q

Q=

⇒ Q=

m
Ke

m
5, 4 g
=
= 1,34 Ah
K e 4,03 g / Ah

c) Se calculează masa de cupru depusă pe catodul celei de-a doua celule

Ke =

M Cu
63,55 g / mol
=
= 1,18 g / Ah
z ⋅ F 2 ⋅ 26,8 Ah / mol

m = K e ⋅ Q = 1,18 g / Ah ⋅1,34 Ah = 1,58 g cupru

1. Reacţia anodică este:
Reacţia catodică

Zn → Zn 2+ + 2e−
2H + + 2e − → H 2

Reacţia totală de coroziune este: Zn + 2H + → Zn 2+ + H 2
2. Chiar şi cea mai simplă reacţie de coroziune este formată obligatoriu dintr-o
reacţie anodică de oxidare (coroziune) şi o reacţie catodică care consumă
electronii produşi în procesul de oxidare.
3. Metale ca titanul şi aliajele sale sunt protejate de oxizi de titan şi alţi produşi
de oxidare. Acoperirea foarte bună oferită de coroziunea iniţială a substratului
metalic serveşte de fapt ca acoperire protectoare cu proprietăţi de regenerare. În
loc să fie foarte active aşa cum ar fi conform legilor termodinamicii, metale cu
acest tip de comportare sunt numite pasive.
4. Magneziu are potenţialul de oxidare mai electronegativ decât fierul şi, de aceea
funcţionează în calitate de anod fiind dizolvat în ocean în timp ce carena vasului
funcţionează drept catod şi este protejată împotriva coroziunii.
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