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2

O2 (g) 6 Cu(OH)2 (s) )G 0 ' &28.600 cal
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(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

2  Aspecte termodinàmic de les reaccions de corrosió

2.1  Energia lliure

La tendència a realitzar-se una reacció química ve donada per la variació d'energia lliure de Gibbs, G,

que es pot considerar com el motor d'una reacció. La reacció té lloc a expenses de l'energia lliure, com

més negatiu és el valor de G més gran és la possibilitat que aquella tingui lloc.

Per exemple, considerem les reaccions a 25 ºC: 

Per aquest motiu, el Mg té més tendència a la corrosió que el coure, i l'or difícilment experimentarà

corrosió. De totes formes, aquesta tendència no és una mesura de la velocitat de corrosió, això depèn

de la cinètica, que estudiarem més endavant.

Tenint en compte el mecanisme electroquímic d'aquest procés, aquesta tendència a la corrosió es pot

expressar en funció del treball elèctric efectuat,

E és la f.e.m. de la pila de corrosió, F 1 faraday (96493 C), i n el nombre d'electrons que participen en



M 6 M %n % ne &

M %n %ne &6 M
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(2.5)

(2.6)

(2.7)

la reacció.

Una força electromotriu positiva indica que els electrons van en el sentit indicat i, si la reacció té lloc,

la variació de G serà negativa, d'aquí prové el signe negatiu de l'equació anterior.

2.2  Potencials d'elèctrodes. Sèries electroquímiques

En principi, no es presenta cap metall completament insoluble. És a dir, si introduïm una barra d'un

metall en aigua, alguns àtoms del metall perden els seus electrons i passen a l'aigua com a ions, a la

barra metàl·lica queden uns electrons en excés i es produeix una diferència de potencial entre l'elèctrode

metàl·lic (-) i la dissolució (+),

Fig.2.1 Càrregues

però a continuació els ions de la dissolució atrets per l'elèctrode es precipiten sobre ell, capten els

electrons lliures i es torna a formar el metall en l'estat inicial,

Aquest procés té lloc successivament fins que s'arriba a un equilibri.

La diferència de potencial esmentada anteriorment en el moment de l'equilibri és el que entenem com

a potencial d'elèctrode.

Per mesurar aquest potencial s'agafa com a referència el potencial de l'elèctrode d'hidrogen, al qual en
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condicions estàndards s'assigna el potencial zero.

Si considerem aquestes reaccions en el sentit de l'equació 2.5, aquest potencial d'elèctrode marcarà la

tendència a la corrosió del metall.

La sèrie electroquímica és una disposició ordenada dels potencials estàndards d'oxidació o reducció de

tots els metalls. Els potencials que s'indiquen corresponen al potencial d'equilibri del metall en contacte

amb els seus ions, a una activitat igual a 1 i a una temperatura de 25 ºC.

Generalment s'utilitza l'elèctrode d'hidrogen com a càtode. Els metalls que tinguin un potencial positiu

de reducció en aquesta sèrie s'oxidaran amb més dificultat que els que el tinguin negatiu.

 Taula 2.1  Sèrie electroquímica

            

   Metall i ió metàl.lic corresponent Potencial normal V

Magnesi Mg/Mg -2.34++

Alumini Al/Al -1.67+++

Zinc Zn/Zn -0.76++

Crom Cr/Cr -0.71+++

Ferro Fe/Fe -0.44++

Cadmi Cd/Cd -0.40++

Níquel Ni/Ni -0.25 ++

Estany Sn/Sn -0.14++

Plom Pb/Pb  -0.13++

Hidrogen H/H   0.00+

Coure Cu/Cu +0.34++

Plata Ag/Ag +0.80+

Mercuri Hg/Hg +0.85++

Platí Pt/Pt +1.20++

Or Au/Au +1.42+



aA% bB X cC% dD

)G' cGc% dGd &aGa &bGb

Gn' G 0
n% RT ln an

)G' )G 0% RT ln (a c
C a d

D ) : (a a
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(2.8)

(2.9)

(2.10)

(2.11)

(2.12)

(2.13)

(2.14)

2.3  Equació de Nernst

En variar les concentracions o, més ben dit, les activitats, varien els potencials d'elèctrode. Si ens basem

en raonaments termodinàmics podrem deduir la variació dels potencials amb les activitats i amb la

temperatura.

La reacció general per un procés electroquímic podria ser

La variació de l'energia lliure de Gibbs, G, per aquesta reacció, serà donada per la diferència entre

l'energia lliure molal de productes i reactius.

Si a  és l'activitat de la substància n,n

és a dir que l'equació 2.9 es transforma en

i aplicant la relació indicada anteriorment,    

deduïm,

Aquesta és l'equació de Nernst que expressa el potencial d'un elèctrode en funció de les activitats dels

ions i de la temperatura.

La temperatura a la qual normalment estan referits els potencials normals és 25 ºC, en aquestes

condicions l'equació 2.13 es transforma en



a(Sn %2) / a(Fe %2) — 5.10&11
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(2.15)

Per la variació del potencial amb les activitats les sèries electroquímiques representades de la taula 1

tenen una aplicació molt limitada, en algunes ocasions es pot arribar a invertir la seqüència.

Per exemple, els agents complexants, tals com EDTA, cianurs i àlcalis forts, donen lloc a la variació

del potencial d'oxidació de molts metalls en reduir-se l'activitat de l'ió metàl·lic; d'aquesta forma

l'estany pot ser actiu en relació amb el ferro quan la relació               

(la qual cosa té lloc en llaunes que tinguin llimona).

Això ha donat lloc a l'aparició de les sèries galvàniques, que són disposicions de metalls i aliatges

d'acord amb els potencials reals mesurats en un medi determinat. Una de les sèries galvàniques més

emprada és la dels metalls en contacte amb aigua de mar.

Taula 2.2  Sèrie galvànica

Platí Hastelloy B (60Ni,30Mo,6Fe,1Mn) 

Or Inconel (Actiu)

Grafit Níquel (Actiu)

Titani Estany

Plata Plom

Chlorimet 3 (62Ni,18Cr,18Mo) Soldadura de Pb-Sn

Hastelloy C (62Ni,17Cr,15Mo) Acer inoxidable 18/8 (actiu)

Acer inox. 18/8 amb  3% Mo(passiu) Fosa Ni-Resist. (20%Ni+Cu)

Acer inoxidable 18/8 (passiu) Fosa  Ni-Resist. (30%Ni)

Acer inoxidable al crom (passiu) Acer inox. al crom (13%) (actiu)

Inconel (80Ni,13Cr,7Fe) (passiu) Fosa Ni-Resist. (20%Ni)

Ni (passiu) Acer inox. al crom  (17%) (actiu)

Monel (70Ni,30Cu) Fosa grisa

Cuproníquel 60-90/40-10          Aliatges d'alumini

Bronzes (de Al i de Sn) Cadmi

Llautó roig Alumini

Coure Zinc (ferro galvanitzat)

Llautó groc Magnesi i aliatges de Mg
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E 0
Cu&E 0

Fe ' 0,345&(&0,441) ' 0,786 V
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(3.1)

3  Piles electroquímiques
                               

3.1  Piles galvàniques

En unir dos elèctrodes de potencial diferent, tancant el circuit per mitjà d'un pont salí que uneixi

ambdues dissolucions, s'obté una pila galvànica que produeix corrent elèctric.

Fig. 3.1  Pila galvànica

A la figura 3.1 s'han representat dos elèctrodes, de coure i ferro. Cada un d'ells està en contacte amb

dissolucions dels seus propis ions: Cu , Fe .+2 +2

Si les activitats dels ions són la unitat i la temperatura és 25 ºC, la diferència de potencial de la pila,

tenint en compte la taula 2.1, serà

Si les activitats no són les corresponents a l'elèctrode normal, sinó que per exemple són [Cu ] i+2



Cu %2
% 2e &6 Cu

EFe' E 0
Fe% 0,059/2 log[ Fe %2

]' &0,4705 V

ECu&EFe' 0,2565&(&0,4705)' 0,727 V

ECu ' E 0
Cu% 0,059/2 log[ Cu %2

]' 0,2565 V

Fe %2% 2e & 6 Fe

Fe 6 Fe %2 % 2e &

O2% 2H2O % 4e &6 4OH &

2H %% 2e &6 H2 E 0' 0 V
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(3.2)

(3.6)

(3.3)

(3.4)

(3.7)

(3.8)

(3.9)

[Fe ]=0,1 M, la diferència de potencial serà+2

Els electrons passen pel conductor des de l'elèctrode de ferro fins al coure, a l'ànode es dissol el ferro

(corrosió) i els ions coure es dipositen en el càtode sobre l'elèctrode de coure.

El mateix fenomen té lloc quan es tracta de dos elèctrodes de ferro i coure en contacte i submergits en

una dissolució airejada. Les reaccions anòdica (Eq. 3.7) i catòdica (Eq. 3.8) que tindran lloc seran

Estudiarem amb més detall aquest problema al capítol sobre els tipus de corrosió.

3.2  Piles de concentració

De l'equació de Nernst es pot deduir que també podem formar una pila amb elèctrodes del mateix

metall, si les activitats dels ions de les dissolucions en contacte amb cada elèctrode són diferents.

A l'esquema de la figura 3.2 les reaccions seran



E (2H %6H2)' 0% 0,059/2 log(10&2 )' &0,059 V

E (2H %6H2)' 0% 0,059/2 log(10&4)' &0,118 V

Fe %2
%2e &6 Fe E 0' &0,441 V
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(3.10)

(3.11)

(3.12)

Elèctrode 1:

Elèctrode 2:

Fig. 3.2  Pila de concentració

L'elèctrode 2 actuarà d'ànode i l'1 de càtode, l'elèctrode de ferro 2 serà on tindrà lloc la corrosió.

3.3  Piles d'aireig diferencial

És un cas particular respecte de les anteriors. Es tracta d'uns elèctrodes metàl·lics que estan en contacte

amb diferents concentracions d'oxigen.

La pila de la figura 3.3 representa aquest fenomen. Dos elèctrodes de ferro submergits en una dissolució

d'un electròlit (KCl 0,5 N). L'electròlit de la zona 2 està fortament airejat i el de la zona 1 està en

contacte amb N .2

Les reaccions que tindran lloc seran



O2% 2H2O% 4e &6 4OH & E 0' 0,401 V
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(3.13)

i l'elèctrode 1 es convertirà en ànode i en ell tindrà lloc la corrosió.

Fig. 3.3  Pila d'aireig diferencial

A la vida pràctica trobem molts exemples d'aquest fenomen.

                                                     

         

Fig. 3.4 Exemple aireig diferencial

                                                                             

Si tenim una barra parcialment submergida en un electròlit (Fig. 3.4). La part 2 menys airejada serà la

que actuï d'ànode i en ella tindrà lloc la corrosió; aquesta situació es presenta en un dipòsit parcialment

ple, la corrosió comença per sota la línia de nivell, i per tant, és més perillosa perquè no la veiem a

simple vista.
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4  Polarització

Fins aquest moment hem estudiat la tendència a la corrosió dels metalls, però a la pràctica el que

interessa és poder preveure i calcular la velocitat de corrosió. Alguns metalls que segons les taules

anteriors tenen una forta tendència a la corrosió per motius estructurals tenen velocitats de corrosió

petites, de manera que es pot confiar més en ells que en altres de potencials d'oxidació més alts.

Per ajudar a l'estudi cinètic de la corrosió és interessant començar a tractar el fenomen denominat

polarització. Polarització és la disminució de la diferència de potencial entre els elèctrodes que té lloc

en tancar-se el circuit. És a dir que, de fet, les condicions d'equilibri que s'han considerat fins ara no es

compleixen quan comença a circular un corrent pel circuit.

Aquest fenomen pot ser conseqüència de la variació de les condicions en la interfase metall-líquid i

provoca una variació en les velocitats de les reaccions anòdica i/o catòdica.

En una pila Cu/Zn la variació de potencial en funció de la intensitat de corrent es representa a la figura

4.1.

Fig. 4.1  Polarització d'una pila Cu/Zn 



Zn %2
% 2e &7 Zn EZn' E 0(Zn %2/Zn)% 0,059/2 log[Zn %2]

Cu %2
%2e &6 Cu ECu' E 0(Cu %2/Cu)% 0,059/2 log[Cu %2]

2H %
%2e &

' H2

E2&E1' RT/nF Ln i2/i1&1

i1' DnF/dt c10&3
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(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

(4.5)

Els mecanismes que provoquen la polarització poden ser: a) polarització per concentració; b)

polarització d'activació;  c) polarització de resistència.

4.1  Polarització per concentració

Si considerem la pila anterior Cu/Zn, els processos anòdic (Eq. 4.1) i catòdic (Eq. 4.2) que tindran lloc

seran

en el transcurs de la reacció, si deixem circular corrent, les concentracions de [Zn ] augmentaran i les+2

de [Cu ] disminuiran i d'acord amb l'equació de Nernst el potencial de Zn augmentarà, serà menys+2

negatiu, i el de Cu disminuirà d'acord amb la representació de la figura 4.1.

Com més gran és la intensitat del corrent, més petita serà la concentració de [Cu ] a la superfície de+2

l'elèctrode. En el moment que aquella sigui pràcticament zero tindrem la màxima intensitat de corrent

o densitat de corrent. Aquesta densitat rep el nom de densitat de corrent límit. Ara bé, rarament la

polarització és infinita; en el moment en què el potencial es desplaça el suficient, poden tenir lloc

d'altres reaccions, per exemple,

Per termodinàmica es pot demostrar que

i la densitat de corrent límit es pot valorar per

on D és la constant de difusió de l'ió que es redueix, n i F són els clàssics, d és la gruixària de la capa

estacionària de l'electròlit pròxima a la superfície de l'elèctrode (d val aproximadament 0,05).

t és el nombre de transferència de tots els ions de la solució excepte l'ió que s'está reduint (és igual a

1 si hi estan presents molts ions).



i1' 0.02nc
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(4.6)

D, per a la major part dels ions, val 10  cm /seg.-5 2

per als ions H  i OH  D = 9,3·10  i 5,2·10  cm /seg, per això els valors de i  són una mica més grans.+ - -5 -5 2
l

  

4.2  Polarització per activació

És relacionada amb l'energia d'activació necessària perquè la reacció en un elèctrode tingui lloc amb

la velocitat convenient, s'ha de superar la barrera que representa l'energia d'activació; això originarà,

per tant, una sobretensió que es necessitarà perquè es produeixi la reacció anòdica o catòdica. És

important quan el procés requereix una energia d'activació important, com en el cas del despreniment

de gasos.

Fig. 4.2  Polarització per activació 

El procés en el cas de despreniment d'hidrogen és complex i consta de diverses etapes:

En primer lloc, l'ió H O  s'acosta a la superfície del càtode, es descompon en H , que capta un electró,3
+ +

a continuació es reuneixen dos H  i es forma H . Aquesta última fase es lenta i la seva velocitat varia+
2

segons el metall i segons el medi, com podem observar a la taula següent.
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Taula  4.1

Valors de sobretensió

0=$ log i/i0

Sobretensió d'hidrogen  

Metall Temp.(ºC) Solució $(V) i (A/cm ) 0 (1mA/cm )(V)0
2 2

 Pt(llis) 20 1N HCl 0,03 10 0,00-3

 Pd 20 0,6N HCl 0,03 2x10 0,00-4

 Mo 20 1N HCl 0,04 10 0,12-6

 Au 20 1N HCl 0,05 10 0,15-6

 Ta 20 1N HCl 0,08 10 0,16-6

  W 20 5N HCl 0,11 10 0,22-6

 Ag 20 0,1N HCl 0,09 5x10 0,30-7

 Ni 20 0,1N HCl 0,10 8x10 0,31-7

20 0,12N NaOH 0,10 4x10 0,34-7

Bi 20 1N HCl 0,10 10 0,40-7

Nb 20 1N HCl 0,10 10 0,40-7

Fe 16 1N HCl 0,15 10 0,45-6

25 %NaCl pH 1-4 0,10 10   0,40 -7

Cu 20 0.1N HCl 0,12 2x10 0,44 -7

20 0,15N NaOH 0,12 1x10 0,36-6

Sb 20 2N H SO 0,10 10 0,602 4
-9

Al 20 2N H SO 0,10 10 0,702 4
-10

Be 20  1N HCl 0,12 10 0,72-9

Sn 20  1N HCl 0,15 10 0,75-8

Cd 16  1N HCl 0,20 10 0,80-7

Hg 20 0.1N HCl 0,12 7x10 1,10-13

20 0,1N H SO 0,12 2x10 1,162 4
-13

20 0,1N NaOH 0,10 3x10 1,15-15

Pb 20 0,01-8 N  HCl 0,12 2x 10 1,16 -13

Sobretensió de l'oxigen
 Pt(llis)  20 0,1N H SO 0,10 9x 10 0,812 4

-12

 20 0,1N NaOH 0,05 4x 10 0,47-13

Au  20 0,1N NaOH 0,05 5x 10 0,47-13

               Sobretensió del metall (deposició)

Zn 25 1M ZNSO 0,12 2x 10 0,204
-5

Cu 25 1M CuSO 0,12 2x 10 0,20 4
-5

Fe 25 1M FeSO 0,12 10 0,604
-8

Ni 25 1M NiSO 0,12 2x 10 0,684
-9



2OH &6 1/2 O2% H2O% 2e &

0'$ logi/i0

E2&E1' iR
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(4.7)

(4.8)

(4.9)

Substàncies com el Pt o el Fe fan que aquesta reacció tingui lloc ràpidament i la sobretensió és petita,

en d'altres casos: (Hg o Pb) la sobretensió és gran. Si a l'electròlit s'afegeix SH , o compostos d'As o de2

P, aquests actuen com a catalitzadors negatius de la reacció i es produeix una acumulació de H  a la+

superfície que afavoreix l'entrada de l'hidrogen a la xarxa metàl·lica i això provoca tensions importants

de manera que es produeixen esquerdes en acers que tenen P o As; el fenomen rep el nom de fragilitat

per hidrogen.

Altres casos poden ser

en aquest cas la polarització seria de l'ànode.

La polarització per activació és també característica de la precipitació d'ions metàl·lics, el valor pot ser

important per a Co, Fe, Ni, Cr. No es coneix exactament el pas més important d'aquest procés; pot ser

la velocitat d'hidratació de l'ió metàl·lic que deixa l'elèctrode o la deshidratació de l'ió hidratat quan

entra a la xarxa metàl·lica.

Tafel va calcular per a la polarització per activació

i  representa la densitat de corrent equivalent a les reaccions iguals directa i inversa que tenen lloc a0

l'elèctrode en equilibri, $ i i  depenen del metall i del medi.          0

 

4.3  Polarització per resistència

Té lloc per la caiguda òhmica iR a l'electròlit i a les interfases metall-dissolució. Pot augmentar en

formar-se pel·lícules protectores d'òxids, hidròxids, carbonats i, en general, augmenta linealment amb

la densitat del corrent. El seu valor és 

               

essent R la resistència de l'electròlit situat a les proximitats de l'èlectrode i i la densitat de corrent.
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6  Passivació

El procés de dissolució d'un metall ha estat descrit als apartats anteriors com una reacció d'oxidació

Si el metall en aquest procés queda recobert per un compost estable enfront de l'electròlit, el metall es

torna passiu i la seva velocitat de corrosió disminueix i s'anul·la pràcticament mentre no es destrueix

la capa protectora.

Per exemple, el ferro és atacat per l'HNO  diluït, però no pel concentrat, en aquest últim cas es comporta3

com a més noble que el coure en una dissolució de CuSO .4

La corba de polarització anòdica del ferro en presència d'H SO  1 N, quan la densitat de corrent externa2 4

arriba a uns 200 mA/cm , ens mostra que el potencial fa un salt brusc de A a B i l'oxigen es desprèn a2

la superfície del metall.

Fig. 6.1  Passivació



4e &% O2% H2O' 4OH &
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(6.2)

La zona de potencial entre A i B no pot ser investigada fàcilment en condicions galvanostàtiques

(mantenint el corrent constant i deixant que el potencial variï lliurement).

6.1  Potenciòstat

Per poder fer mesures en aquesta zona és necessari controlar el potencial, això s'aconsegueix per mitjà

d'un aparell, el potenciòstat, que ajusta automàticament el corrent al potencial, d'aquesta forma s'obté

la corba de polarització potenciostàtica.

Fig. 6.2  Potenciòstat-Corbe de polarització potenciostàtica

Aquesta corba mostra que té lloc una forta reducció de la densitat de corrent en el moment en què se

sobrepassa la densitat crítica B i al punt C la densitat de corrent passa de 200 a 7 microA/cm .2

En el cas anterior, en aquest punt el metall està passivat i la densitat no varia fins a arribar al potencial

D (1.2 V), que és el potencial de l'elèctrode d'oxigen

En aquest moment comença el despreniment d'oxigen i la densitat de corrent torna a augmentar.
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6.2  Potencial de Flade

La teoria de la passivació per adsorció ens diu que l'oxigen o els ions passivants s'adsorbeixen sobre la

superfície del metall formant una capa.

Aquesta capa desplaça les molècules d'aigua adsorbides i redueix la velocitat de dissolució anòdica que

comporta la hidratació dels ions metàl·lics.

Aquesta teoria es pot basar en el fet que la major part de metalls sobre els quals té lloc aquest fenomen

són metalls de transició, i aquests estan formats per àtoms que tenen subcapes d amb electrons no

aparellats. Aquests electrons són els responsables de la formació de forts lligams amb l'oxigen que

també té electrons no aparellats: 2s  2p .2 4

A més, els metalls de transició tenen calors de sublimació altes, propietat que afavoreix l'adsorció del

medi ja que els àtoms metàl·lics difícilment abandonen la xarxa.

En el moment en què el corrent anòdic s'interromp, la passivitat decreix amb el temps seguint la corba

següent:

Fig. 6.3  Potencial de Flade

Al començament, el potencial varia ràpidament i el metall torna a ser actiu. El potencial corresponent

al restabliment de les condicions actives rep el nom de potencial de Flade. Aquest potencial depèn del

pH.
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(6.3)

(6.4)

(6.5)

E  és el potencial de Flade a pH=0.f
0

L'estabilitat de la passivitat es relaciona amb el potencial de Flade suposant, d'acord amb la teoria

d'adsorció indicada anteriorment, que durant la passivació anòdica té lloc la reacció següent:

per a la qual el potencial d'oxidació és l'E , aplicant la fórmula de Nernst:f

El valor negatiu (-0,63) per l'E  del ferro indica que la reacció 6.4 està desplaçada cap a l'esquerra, ésf
0

a dir que la pel·lícula passiva és poc estable. El Cr té valors de +0,2 V, la qual cosa ens indica

condicions més favorables per a la formació de la pel·lícula passiva.

Aquest és el fonament de la utilització de Cr en els acers inoxidables; per als aliatges de Cr-Fe els valors

del potencial varien des de -0,63 V per al ferro fins a valors positius creixents a mesura que el % de Cr

augmenta, arribant fins a 0,1 V en aliatges amb un 25% de Cr.
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