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7  Tipus de corrosió

7.1  Corrosió ambiental

La corrosió és un fenomen de tipus electroquímic, per tant, la presència d'un electròlit és necessària

perquè la velocitat sigui apreciable (humitat).

Per altra part, a temperatures per sota del punt de congelació de l'aigua l'oxidació serà també negligible,

el gel és un mal conductor.

Però no solament tindran influència la humitat i la temperatura en aquest tipus de corrosió, sinó també

el contingut de partícules de diferents impureses, que actuaràn bé com a nuclis de condensació, bé com

a agents agressius.

És difícil preveure la incidència d'aquest tipus de corrosió sobre la totalitat; segons Tomashov (1966),

més del 50% de les pèrdues per corrosió es deuen a la corrosió ambiental, això representaria a Espanya

unes pèrdues de 30.000-40.000 milions de pessetes (Feliu-Morcillo, 1982) anuals.

La magnitud de la corrosió depèn fonamentalment del temps durant el qual la superfície metàl•lica està

humida, però intervenen una sèrie de factors: pluja, humitat relativa, temperatura, condicions

d'exposició, contaminació atmosfèrica, composició del metall, propietats de l'òxid format, etc.

D'aquests factors en aquest capítol s'estudien la humitat, la contaminació atmosfèrica, la temperatura

i l'orientació de la proveta.

7.1.1  Humitat

S'ha comprovat experimentalment que la velocitat de corrosió del ferro augmenta en créixer la humitat

relativa a partir del 60-70%;  especialment si l'atmosfera està contaminada, l'increment és important.

Aquesta humitat a partir de la qual la corrosió experimenta un augment important es coneix com a

humitat crítica, valor que varia segons la contaminació i el metall.
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Fig. 7.1  Corrosió del  ferro a l'aire amb 0.01% SO . Exposició durant 55 dies (Vernon)2

 Fig. 7.2  Corrosió de diferents metalls  SO  0,01% (Rozenfeld)2



Vc' Vc100(HxHc /H100&Hc)
2

457  Tipus de corrosió

(7.1)

La presència de contaminants solubles (sulfats, clorurs, etc.) sobre la superfície metàl•lica redueix el

nivell de l'HR necessari perquè el problema sigui important.

S'han fet molts intents per representar per mitjà d'unes funcions la variació de la corrosió amb l'HR.

Baston i Bartanova (1969) varen proposar

V = velocitat d'oxidació a HR>crítica, V = velocitat d'oxidació al 100% de l'HR, H =HR ambiental,c c100 x

 H = HR crítica.c

La difusió d'oxigen a través de la capa aquosa és generalment el factor que controla la velocitat de

corrosió. Aquesta velocitat augmenta en disminuir la gruxària de la capa aquosa i passa per un màxim,

però després disminueix per l'augment de la resistència òhmica de las pel•lícules molt primes

(Rozenfeld, 1972, Feliu, 1971).

A un temps igual, la rosada pot ser més perjudicial que la pluja, perquè aquesta pot fer una funció de

neteja i arrossegament dels contaminants.

A la pràctica la velocitat de corrosió augmenta si la capa de líquid està en repòs sobre la superfície

metàl•lica. En els períodes d'assecament els corrents provocats per l'evaporació de l'electròlit motiven

una disminució de la gruxària  efectiva, l'electròlit s'autoagita durant l'evaporació.

Per simplificar podem imaginar la corrosió com a resultat del producte de dos factors (Feliu-Morcillo,

1982): un temps global d'humectació i una velocitat mitjana d'atac. Com és lògic, el valor de la velocitat

mitjana depèn del metall, del tipus i el grau de contaminació atmosfèrica i fins i tot de la temperatura

i les condicions d'exposició del metall (orientació, inclinació, etc.).

7.1.2  Contaminació

Els contaminants que més poden influir sobre la corrosió atmosfèrica són: l'SO  i els Cl .2
-

Amb relació al CO  , que els primers investigadors pensaven que hi tenia gran influència, Vernon (1935)2

va demostrar que realment disminuïa la corrosió, probablement perquè afavoria la formació d'una

pel•lícula d'òxid més estable.

El component corrosiu més important és l'SO , encara que com sempre la seva acció depèn del2

contingut d'humitat.



Fe% SO2% O2' FeSO4

4FeSO4% O2% 6H2O' 4FeO.OH% 4H2SO4

4H2SO4% 4Fe% 2O2' 4FeSO4% 4H2O
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(7.4)

Fig. 7.3  Efecte de l'SO  i de l'HR sobre la corrosió del ferro (Vernon).2

 1) atmòsfèra pura amb 99% d'HR  2) 0.01% d'SO  i 70% d'HR 2

 3) 0.01% d'SO  i 75% d'HR  4) 0.01% d'SO  i 99% d'HR 2 2

  

Els productes de corrosió sobre la superfície metàl•lica afavoreixen la captació d'aigua i de

contaminants acceleren el procés de corrosió, per això l'SO  pot acumular-se sobre el ferro recobert2

d'òxid en els períodes secs i afectar més tard el procés corrosiu quan la humitat s'incrementa de nou.

Els productes de corrosió del Zn no són tan efectius en absorbir l'SO  i menys encara els de Cu i Al, en2

aquests metalls la corrosió per sota d'humitats del 90 % és molt baixa.

Un mecanisme de la corrosió atmosfèrica del ferro per l'SO  podria ésser en tres fases:2

S'han intentat deduir fórmules que ens donin la influència de l'SO  en la corrosió atmosfèrica, però la2

major part són només aplicables en casos concrets.



C'325 t 0.5 e (0.0275s&163.2/HR)
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Haynie i Upham (1974) varen deduir

en la qual c  és la profunditat de la corrosió en micròmetres, t el temps en anys, s la concentració

mitjana d'SO  en micrograms/m  i HR la humitat relativa en %.2
3

Un altre contaminant important són els clorurs; com sempre perquè s'acceleri el procés de corrosió és

necessari que la superfície metàl•lica estigui humida. El valor de l'HR a partir de la qual la sal comença

a absorbir aigua de l'atmosfera sembla que és el valor crític des del punt de vista de la corrosió (70-75

%).

Fig. 7.4  Corrosió d'acer amb NaCl (Preston i Sanyal)    

1) 58% d'HR   2) 70% d'HR   3) 80% d'HR     

4) 89% d'HR   5) 94% d'HR   6) 97% d'HR  

  

7.1.3  Temperatura

Aquest tipus de corrosió està regulada per la difusió de l'oxigen, Vernon (1951) va trobar que la

velocitat aproximadament es duplica per cada 30 ºC que augmenta la temperatura.

La disminució de la corrosió en un sistema obert per sobre dels 80 ºC està lligada amb la disminució

de solubilitat de l'oxigen a mesura que augmenta la temperatura.
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Fig. 7.5  Efecte de la temperatura sobre la corrosió de ferro en aigua amb O  dissolt (F. Speller)2

Si la corrosió té lloc amb despreniment d'hidrogen l'augment de velocitat es superior,per exemple la

velocitat de corrosió del ferro amb HCl es duplica per a cada 10 ºC d'augment de temperatura.          

7.1.4  Orientació de la proveta

L'orientació de la superfície metàl.lica i la seva inclinació afecten el procés corrosiu: modifiquen el

temps d'insolació, el règim d'aportació de contaminant, el temps d'humectació, l'acumulació de pols,

l'acció de rentat de la pluja, etc.

Com a orientació general podem apuntar que Copson (1959) assenyala que l'angle d'exposició pot

modificar la velocitat d'atac en un 25-40 %.

De totes formes, per les dades de què es disposen, és possible que l'efecte de l'angle d'exposició sigui

particular del lloc d'assaig.

Els mateixos investigadors varen demostrar que en zones més properes al mar (50 m) les provetes d'acer

i alumini verticals són les més corroïdes; contràriament, en zones més allunyades i de tipus industrial

la major corrosió es presentava en les provetes inclinades 45º.

Aquest factor també és important a l'hora del disseny de diferents peces, tenint en compte l'estat de la

superfície, evitant la presència de ranures o d'altres zones  on l'electròlit no es pugui moure.
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Taula 7.1  Corrosió de provetes d'acer amb diferentes orientacions (Ambler i Bain, 1955)

       Lloc Condicions d'exposició de la proveta Corrosió mitjana

metàl.lica g/dm   mes µm/any2

Llacs a 46 m del Vertical a 1,5 m Cara mirant a mar  5,30 810

mar del terra Cara mirant a terra        2,20    335

Llacs a 183 m del Vertical a 1,5 m Cara mirant a mar  0,50  76

mar del terra Cara mirant a terra  0,45  68

Ídem A 45º mirant a mar Cara superior  0,79 120

i 1,5 m de terra mirant a mar

Cara inferior  0,71 108

mirant a terra

Ídem A 45º mirant a mar Cara superior  1,07 163

i a 6 m de terra mirant a mar

Cara inferior  1,36 206

mirant a terra

Llacs a 183 m de Muntada Cara contra el vent  1,80 274

mar ia 7,5 m sobre verticalment sobre

el nivell del mar un gallet 
 Cara en la direcció  1,25 190

del vent

Aresta  1,47 223

Port Harcourt   A 45º Cara superior  0,22  33

contra el vent

Cara inferior a 0,25  38

sotavent

7.1.5  Classes d'atmosferes

L'atmosfera pot variar molt respecte de la humitat, la temperatura, els contaminants; per tant, les

velocitats de corrosió atmosfèrica varien considerablement d'uns llocs a altres.

El reconeixement de les diferències de corrosivitat aconsella classificar les atmosferes en quatre tipus

diferents: marines, industrials, urbanes i rurals.
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A les zones industrials es troben quantitats importants d'SO , que té el seu origen principal en la2

combustió de carbó, fuel, hidrocarburs. A Nova York s'estima que per combustió només de carbó i fuel

es produeixen cada any 1.500.000 Tm de SO , que equival a carregar l'atmosfera amb una mitjana de2

6.300 Tm al dia. Com que el consum de combustible és més elevat a l'hivern, la contaminació d'SO2

també és més alta.

Taula 7.2

Comparació de les velocitats de corrosió atmosfèrica amb velocitats mitjanes en 

aigua de mar i terres

          Medi   Velocitat de corrosió , mdd

Acer Zinc Coure

Atmosfera rural --- 0,17 0,14

Atmosfera marina 2,9 0,31 0,32

Atmosfera industrial 1,5 1,00 0,29 

Aigua de mar 25,0 10,00 8,00

Terres 5,0 3,00 0,7

Taula 7.3

Variació del contingut d'SO   de l'aire en funció de la distància al centre de la ciutat2

(H.Meller, J Alley, J Sherriek)

Ciutat Distància (km)

0-8 8-16 16-24 24-32 32-40 40-48

ppm

Detroit 0,023 0,012 0,006 0,004 0,004 0,005

Filadelfia 0,030 0,018 0,016 0,021 0,012 0,012

Pittsburg 0,060 0,030 0,015 0,018 0,009 0,010

St.Louis 0,111 0,048 0,029 0,020 0,018 0,014

Washington 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002



517  Tipus de corrosió

A mesura que ens acostem a la costa, l'aire està carregat amb quantitats creixents de sals, en particular

NaCl. S'observen grans diferències en la velocitat de corrosió en mostres exposades a atmosferes

marines segons la seva proximitat al mar, s'han trobat valors aproximadament 12 vegades més grans

entre distàncies de 25 m i 250 m del mar.                                              

  

7.2  Corrosió per aigües

Totes les aigües que entren en contacte amb metalls a la indústria i en altres processos deriven o de

l'aigua de mar o de l'aigua de la pluja i poden presentar composicions químiques molt diferents.

En el cas de l'aigua de mar els factors més importants per a la corrosió són el grau de pol•lució i/o la

dilució ocasionada pel seu flux als rius i el contingut d'oxigen dissolt.

La composició de l'aigua de pluja depèn de la composició dels terrenys per on passa abans d'anar a parar

al riu, llac o dipòsit, per exemple, el contingut de CaCO  d'una aigua dura pot ser 20 vegades més gran3

que el d'una aigua molla.

L'aigua de mar constitueix el 96 % de l'aigua de la terra, les aigües dolces constitueixen l'altre 4%,

encara que la seva distribució és molt irregular la major part són fixades en forma de gel en els casquets

polars: Groenlàndia i l'Antàrtida.

7.2.1  Cicle de l'aigua a la naturalesa

              

              

 

Fig. 7.6  Cicle de l'aigua a la naturalesa
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Durant el cicle es produeixen els processos geoquímics següents :

a) L'aigua evaporada de la superfície de la terra, els mars, els llacs, els rius, de la transpiració de les

plantes i de la terra passa a l'atmosfera arrossegant grans quantitats de minerals. Una vegada a

l'atmosfera ha dissolt els gasos que la componen: O , N , CO .2 2 2

b) L'aigua vapor condensa formant núvols, que són arrossegats pel vent. En les descàrregues elèctriques

que es produeixen durant les tempestes es genera O , H O  i HNO .3 2 2 3

c) En refredar-se els núvols, l'aigua condensa, segons les condicions, en forma de glaç, neu o aigua

líquida. Durant la condensació arrossega els diferents contaminants de l'atmosfera.

d) L'aigua precipitada circula en part per la superfície de la terra i en altra part es filtra i s'uneix a l'aigua

del subsòl.

7.2.2  Tipus d'impureses

D'acord amb la seva procedència i amb el cicle anterior les impureses que acompanyen normalment a

l'aigua són:

Matèries en suspensió: orgàniques (vegetals o animals) i inorgàniques (argiles, sorra, etc.).

Matèries en solució: orgàniques (sals, àcids, bases inorgàniques) i inorgàniques (NO , Cl , SO , CO ,3 4 3
- - = =

HCO , Na , Ca , Mg , K ).3
- + 2+ 2+ +

Matèria col•loïdal: Gasos (N , O , CO , etc.), sòlids i/o líquids (Al(OH) , Fe(OH) , etc.).2 2 2 3 3

Bacteris i microorganismes.

Les impureses en cada aigua, segons la seva ubicació són diferents, en un mateix riu es tindran anàlisis

diferents segons la zona i segons la profunditat.

Això sense tenir en compte les impureses que pot transportar per efectes de la contaminació.

7.2.3  Acció corrosiva

La corrosió tindrà lloc per la presència d'oxigen dissolt, CO , pH i la resta de cations i anions dissolts.2

Les partícules en suspensió poden provocar corrosió per erosió.

El ferro i els acers són els materials més comuns en la construcció i el seu comportament enfront de la

corrosió d'aigües és important.



4e &% O2% H2O' 4OH &

2H %% 2e &' H2

CaCO3% CO2% H2O' Ca(HCO3)2

SO
'

4 % matèria orgànica i bacteris' S '% H2O% CO2

S '% 2H %' SH2

H2S% 2O2 (bacteris)' H2SO4
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(7.7)

(7.8)

(7.9)

(7.10)

(7.11)

Quan un acer no aliat experimenta corrosió, la reacció catòdica fixa la velocitat de corrosió:

En aigües neutres lliures d'oxigen dissolt la corrosió és generalment negligible.

La presència d'oxigen a l'aigua accelera la reacció catòdica i com a conseqüència la velocitat de

corrosió augmenta proporcionalment a la quantitat d'oxigen disponible per difusió en el càtode.

Quan la difusió d'oxigen controla la corrosió, la velocitat augmenta amb la temperatura.

En aigües àcides (pH<4) la corrosió pot tenir lloc en absència d'oxigen, la reacció catòdica passa a ser:

En general les aigües normals no són suficientment àcides perquè tingui lloc aquest tipus d'acció encara

que la presència de CO  desplaça el pH cap a aquestes regions.2

Per mantenir el Ca(CO H)  en solució cal que hi sigui present el CO  per a evitar la precipitació a3 2 2

CaCO . El CO  excedent és l'agressiu.3 2

Si la quantitat de CO  lliure és més petita  que la de CO  equilibrant, l'aigua és incrustant, la capa que2 2

forma protegeix de la corrosió encara que pot donar lloc a altres problemes en la utilització industrial.

El S es presenta generalment en forma d'SO  però en condicions anaeròbiques,4
-2 

i en un medi aeròbic l'H S es transforma segons, 2

Els Cl  presenten els mateixos problemes que ja han estat esmentats en tractar de l'atmosfera.-



O2% 2H2O% 4e &' 4OH &
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El N  apareix en forma d'urea i matèria proteica. L'acció dels bacteris transformen aquestes matèries2

en NH . En un medi aeròbic els bacteris oxiden l'NH  a NO  i NO    3 3 2 3
- -

7.3  Corrosió per terres

La corrosió d'estructures enterrades és important, sobretot en el cas de "pipe-line", el cost del control

de la corrosió és d'un 1-2% del cost total.

Per altra banda, la corrosió en terres es semblant a la corrosió atmosfèrica, les velocitats de corrosió que

s'observen, encara que més altes que en l'atmosfera, varien molt segons la classe de terra.

Un metall es pot comportar satisfactòriament en unes comarques i no en altres, a causa de diferències

en la composició del terra, el pH, el contingut d'humitat, etc.

A continuació analitzarem els diferents factord que afecten la corrosivitat de les terres.

7.3.1  Porositat

La corrosió és un procés electroquímic. La micropila que causa aquest procés consisteix en una àrea

anòdica, que és el metall, un electròlit, que és el terra, i una àrea catòdica.

La reacció catòdica en la major part de solucions neutres comporta el consum d'oxigen:

Diferents nivells de concentracions d'oxigen poden causar efectes oposats:

Efectes locals

En una zona fortament oxigenada el metall actua de càtode i les àrees adjacents seran anòdiques i

tindran una forta corrosió.

A les àrees poc oxigenades la reacció catòdica és negligible i no es produirà la corrosió a les zones

anòdiques adjacents.

Efecte de l'airejament diferencial

La zona airejada actua de càtode i la no airejada d'ànode. Això pot provocar corrents amb efectes a

llargues distàncies.



557  Tipus de corrosió

La porositat pot retenir la humitat durant períodes de temps més llargs.

Però la situació és més complexa degut al fet que els productes de corrosió que es formen en els terres

airejats són més protectors que els formats en terres no airejats.

En els terres no airejats la corrosió és en forma de picadures molt profundes.

Un altre factor a tenir en compte és que en terres d'airejament pobre, que tenen SO , es poden trobar4
=

bacteris reductors de l'SO , que produeixen un increment de la velocitat de corrosió en trencar la4
=

passivació.

7.3.2  Conductivitat

La influència de la conductivitat de la solució també té un paper important. En terres d'alta conductivitat

el corrent de corrosió flueix lliurement, cosa que no passa en els d'alta resistivitat.     

La taula 7.4 indica les resistivitats de diferents tipus d'electròlits que impregnin el terra.         

Taula 7.4  Resistivitats d'electròlits que impregnen diferents terres

Medi ohms.cm

Aigua de mar 25

Aigua de riu  1

Aigua d'abastament  de 1.000-1.200

ciutat

Terres al•luvials 1.000-1.200

Argila 1.000-5.000

Barreja d'argiles 4.000-10.000

Grava 10.000-25.000

Sorra 25.000-50.000

Roques poroses > 50.000

Granit no porós > 500.000

                                                              

A més, es poden produir micropiles per diferències de concentració quan una canonada passa per

terrenys de diferents composicions.
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 Ànodes i càtodes poden estar separats per centenars de metres o quilòmetres.

Un terra mal conductor, sigui per falta d'humitat, de sals dissoltes o d'altres, és en general menys

corrosiu que un terra bon conductor. Però la conductivitat per ella sola no és suficient com a índex de

corrosivitat.

7.3.3  Humitat, sals dissoltes, pH

Són factors ja estudiats en els problemes de l'atmosfera i les aigües.

Fig. 7.7  Diferents àrees de terres

En àrees rocoses la velocitat de corrosió és baixa perquè el terra molt drenat té una resistivitat alta  i

una  conductivitat baixa. Aquesta zona de canonada seria catòdica.

A les zones argiloses (pobrament oxigenades) tot i que sembla que les micropiles de corrosió no

funcionen, la velocitat de corrosió és alta perquè aquesta zona és anòdica en relació a la zona rocosa.

A les zones argiloses al costat d'una carretera la velocitat de corrosió és baixa perquè és catòdica pel

corrent que prové de la zona de la carretera.

La zona de la carretera és anòdica en relació amb la zona argilosa.

A la zona d'un riu la velocitat de corrosió és alta perquè està en contacte amb l'aigua completament

oxigenada.

A la zona pantanosa la velocitat de corrosió és alta perquè es troba en contacte amb solucions àcides

i amb un grau d'humitat alt.
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7.3.4  Microorganismes
   

La reacció catòdica normalment comporta un consum d'oxigen. Però, en condicions anaeròbiques, com

pot ser en terres formats per argila compacta, la corrosió pot ser estimulada per l'activitat de

microorganismes tals com els bacteris reductors de sulfats.

El procés de corrosió és més complex i el mecanisme comporta la utilització pels bacteris de l'hidrogen

format catòdicament de l'aigua i els efectes dels productes de sulfurs metabòlics dels bacteris.

La corrosió per bacteris es pot reconèixer per un producte negre que es forma sobre la superfície de la

canonada amb l'olor típic de l'H S.2

7.4  Corrosió per corrents erràtics

Aquests corrents poden procedir de ferrocarrils elèctrics, instal.lacions elèctriques, sistemes de protecció

catòdics adjacents.

 

                     

           

 

Fig. 7.8  Corrents erràtics

Si per evitar els efectes es recobreix la canonada o l'estructura metàl•lica, es pot produir una corrosió

més gran perquè ara tots els corrents paràsits abandonen la instal•lació pels defectes del recobriment

amb altes densitats de corrent.



)N' Dj/2Br ln(y 2%h 2)/h 2
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Per calcular les quantitats de metall que es corroeix en àrees anòdiques per corrents erràtiques, es pot

aplicar la llei de Faraday. Així les pèrdues de pes del Fe circulant 1 A durant un any arribarien a  9.1

kg.

Es pot calcular la magnitud del corrent que surt o entra en una canonada enterrada mesurant la

diferència de potencial entre un punt de la superfície del terra situat directament sobre la canonada i un

punt de la superfície del terra separat per una distància en angle recte respecte de la canonada.

k és la resistivitat del terra, r el radi de la canonada, h la profunditat des de la superfície del tub i y la

distància entre els punts sobre la superfície, j és el corrent total que entra o deixa la superfície del tub

per unitat de longitud.

7.5  Corrosió microbiològica

7.5.1  Tipus de bacteris

Ferrobacteris

Els més freqüents són: la gal•lionel•la, l'esferòtil i leptòtrix.

Tots ells són aerobis i utilitzen l'energia que es produeix en l'oxidació del ferro en el seu metabolisme,

fixant l'hidròxid fèrric format al seu organisme.

La gal•lionel•la es caracteritza perquè presenta una cua en forma de cinta de 3 micròmetres de gruixària

i de 3 a 200 micròmetres de longitud, formada pels hidròxids de ferro adherits a fibres de matèria

orgànica. Creixen en aigües naturals fredes, amb pH entre 6 i 7. Tenen forma bacil•lar de 0.5 a 1.5

micròmetres.

L'esferòtil és format per bacils d'1,5 a 4 micròmetres de diàmetre, que es desplacen per mitjà d'un feix

de flagels i no presenten incrustacions d'hidròxid de ferro. Es troben fixats sobre un substrat. Creixen

en aigües contaminades.

El leptòtrix el formen bacils, de 0,5 a 1 micròmetre de gruixària, mòbils per mitjà d'un flagel polar i es

troben dintre de beines que tenen una forta tendència a cobrir-se d'hidròxids de ferro o manganès.
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(7.14)

(7.15)

(7.16)

(7.17)

(7.18)

Bacteris reductors de sulfats

El tipus representatiu és la desulfovibrio desulfuricans. Obté l'energia per respiració anaeròbica reduint

els sulfats a àcid sulfhídric. Es desplaça per mitjà de flagels polars.

Aquests bacteris es poden presentar en un estat latent fora del seu medi, i tornen a ser actius quan les

condicions anaeròbiques, de temperatura, etc., són propícies.

7.5.2  Mecanisme de la corrosió bacteriana

És de tipus electroquímic. Una barra d'un material fèrric en un mitjà aquós presenta una zona anòdica

i una de catòdica. 

     

L'oxigen dissolt a l'aigua passa el Fe  a Fe  i l'hidrogen alliberat en el càtode crea un potencial oposat2+ 3+

amb la qual cosa la micropila queda polaritzada.

A l'ànode es fixen els ferrobacteris, i formen un tubercle amb l'hidròxid fèrric i els compostos orgànics

de les seves estructures. Aquest tubercle augmenta de volum constantment, la qual cosa dificulta el pas

de l'oxigen a l'interior. D'aquesta forma es crea una zona anaeròbica en la qual creixen els bacteris

reductors de sulfats.

Els bacteris reductors de sulfats per mitjà d'uns enzims deshidrogenats catalitzen la producció d'H del

càtode i passen  l'SO  a S  i aquest precipita els ions Fe  a FeS.4
= = 2+

Ànode:

Càtode:



4Fe% SO '

4 % 4H2O' 3Fe(OH)2% FeS% 2OH &
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(7.19)

La utilització de tècniques de polarització electroquímica ha permès aprofundir el tema i explicar alguns

aspectes que no s'havien tingut en compte.

Un dels aspectes més importants és la forma en què la superfície metàl•lica es troba a la pràctica i com

poden els microorganismes modificar l'ecosistema que envolta la interfase metall/solució.     

                            

            

Fig. 7.9  Interfase metall/solució

Com podem observar a la figura 7.9, es poden produir modificacions de les concentracions iòniques,

pH, nivells d'inhibidor, condicions oxidants i canvis en l'accés a la interfase de diferents ions passivants

o agressius al metall.

7.5.3  Reconeixement de la corrosió bacteriana

L'aparició de cràters a la superfície d'acers submergits en aigua és el símptoma primer de l'existència

de bacteris corrosius. A l'interior del cràter es forma una cavitat anaeròbica que permet actuar als

bacteris reductors de sulfats i precipita FeS negre; l'addició d'unes gotes d'àcid provoca el despreniment

d'H S.2

La confirmació es fa per mitjà de la realització d'un cultiu específic segons la normativa ASTM D993-

58; l'assaig és positiu quan en els tubs que contenen el cultiu s'observa un compost negre de FeS. Perquè

la prova resulti negativa és necessari esperar 30 dies.
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(7.20)

(7.21)

(7.22)

(7.23)

El Laboratori Central d'Hidroelèctrica Espanyola SA treballa amb mostres d'aigua de 50 cm  o més, que3

es filtra per una membrana estèril de 0.45 micres i aquesta membrana s'introdueix en els tubs indicats.

D'aquesta forma es treballa amb una concentració important de bacteris que permet detectar-los amb

facilitat. S'han fet determinacions en els rius Tajo, Sever, Xúquer, Guadiana, Alagó i d'altres.

La diferència que s'ha observat entre els metalls purs i els aliatges fa pensar en la importància de

considerar els efectes de la composició, els tractaments termodinàmics i l'acabat superficial del substrat,

enfront de la corrosió microbiana.

7.6  Corrosió galvànica

Es produeix aquest tipus de corrosió quan dos metalls de diferent potencial electroquímic estan units

elèctricament en un mitjà humit, d'aquesta forma tenim una pila química, en la qual el metall menys

noble actua d'ànode i el més resistent de càtode.

Bàsicament es produeix una dissolució del metall a l'ànode, equilibrada per una reacció de reducció al

càtode.

En la major part d'electròlits neutres o alcalins la reacció en el càtode és la reducció de l'oxigen dissolt,

però en electròlits àcids , la reacció catòdica pot donar lloc a l'alliberament d'hidrogen,

però la presència de determinat tipus de bacteris i alguns ions polivalents poden donar lloc a d'altres

reaccions.
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7.6.1  Condicions necessàries perquè tingui lloc aquesta corrosió

Electròlit

Pot donar-se el cas que l'electròlit en què estan submergits els dos metalls no sigui agressiu sobre els

metalls individuals. L'electròlit pot estar format algunes vegades per una pel•lícula condensada, un sòlid

humit, un dipòsit de sal o diferents productes formats per la corrosió.

Connexió elèctrica entre els metalls

Això comporta un contacte físic directe però també es pot produir per un recobriment conductor o per

un canvi en l'estructura d'un metall produïda pel treball que realitza.

Diferència de potencial suficient entre els metalls en contacte

Reacció catòdica

Sobre el més noble dels dos metalls, que com hem vist anteriorment la major part de vegades és la

dissolució d'oxigen.

        

Taula 7.5  Corrosió  galvànica 

Mg  Zn  Al Cd Acer Fosa Acer Pb i Sn Ni Llautó Cu Bronze Ni-Cu Ni-Cr-

baix C inox. Mo
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Ni-Cu
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(ombra corrosió)
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7.6.2  Factors que afecten la velocitat de corrosió

Quan dos metalls estan en contacte elèctric en presència d'un electròlit passa corrent entre ells. El

menys noble (ànode) experimenta una corrosió més elevada i el més noble (càtode) menys forta que

quan no estaven en contacte.

L'acoblament bimetàl.lic dóna lloc a un augment de la velocitat de corrosió i aquest augment depèn de

diferents factors: polarització dels metalls, àrees relatives, velocitat de flux, temperatura i composició

de l'electròlit.

El corrent que passa entre els metalls en contacte provoca la polarització de l'ànode i del càtode,

l'extensió d'aquest fenomen depèn dels dos metalls i de l'ambient. En medi neutre el càtode generalment

es polaritza més que l'ànode.

La presència d'ions complexos, canvis de pH, diferències de temperatura, fort aireig, grans diferències

en la relació d'àrees poden provocar canvis en la polaritat dels metalls individuals i del parell

bimetàl•lic. A temperatures de 60 ºC el Fe és anòdic en relació amb el Zn, la qual cosa explica els

problemes que es presenten en els acers galvanitzats en aigua calenta.

Fig. 7.10  Corrosió galvànica
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A continuació estudiarem els diferents factors:

Electròlit

Els factors de l'electròlit que tenen més influència sobre la corrosió bimetàl.lica són: pH, composició

i conductivitat, els quals afecten alhora  la intensitat i  la distribució de la corrosió.

La magnitud de la corrosió augmenta generalment amb la conductivitat de l'electròlit, perquè l'augment

de conductivitat es produeix per la presència de ions agressius com: clorurs, àcids o àlcalis.

En una dissolució de baixa conductivitat la corrosió es limita a una àrea propera a la unió entre els dos

metalls, i encara que la corrosió total és petita, en localitzar-se pot ser important. La corrosió també serà

intensa quan la unió metàl•lica té lloc en solucions d'alta conductivitat, però en estendre's a una àrea

més gran pot ser menys important.

La corrosió augmenta quan en un aigua nominalment pura existeixen contaminants com SO , NaCl, etc.,2

(és el cas de les atmosferes industrials o localitats properes al mar). 

                               

La corrosió bimetàl•lica és sensible a la presència de constituents en l'electròlit que afecten l'estabilitat

dels ions formats en la corrosió. Així el Pb en presència de bicarbonats, silicats i sulfats dóna precipitats

insolubles que s'adhereixen a la superfície i la protegeixen, i provoquen la formació de clivelles en el

càtode. Els bicarbonats, cianurs i tartrats formen complexos solubles amb el Cu i el Zn que augmenten

la velocitat de corrosió.

L'efecte del pH és moltes vegades important i depèn de la composició dels metalls que formen el parell.

La velocitat de corrosió augmenta en el Zn quan el pH baixa a 4-5. En canvi, en presència d'H SO  la2 4

velocitat de corrosió del Pb disminueix i es forma una capa estable de PbSO  i té lloc el fenomen de la4

passivació.

Aireig i velocitat de flux

En el càtode generalment té lloc la dissolució d'oxigen; la velocitat de corrosió dependrà, per tant, de

la difusió de l'oxigen de l'interior de l'electròlit a la superfície metàl•lica.

També té gran importància la velocitat de flux de l'electròlit. Per exemple, en aigua de mar el Cu i el

Ni tendeixen a ser menys nobles a mesura que augmenta la velocitat de fluix, però el Ni-Cr-Fe o el Ni-

Cr-Mo vénen a ser més nobles i disminueix la probabilitat de corrosió.

L'aireig pot provocar la formació d'una capa d'òxid, que si és molt prima o inestable no produeix cap

canvi (Pt,Ag,Au), però en el cas de ser estable els metalls es polaritzen i disminueix la corrosió (Al,

acers inoxidables,Ti).

En electròlits neutres completament desairejats s'arriba a suprimir la corrosió, però si existeixen bacteris

reductors de sulfats es pot produir la despolarització catòdica en condicions anaeròbiques.
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Relació d'àrees

 

En condicions estàtiques, quan la corrosió bimetàl•lica depèn de la velocitat de difusió de l'oxigen en

el càtode la corrosió és independent de la forma de l'ànode i és proporcional a l'àrea del metall catòdic.

Si la conductància elèctrica de l'electròlit que banya el parell metàl•lic és baixa, perquè la conductivitat

és baixa  o perquè l'electròlit hi és present en una capa molt fina, l'àrea efectiva que pren part en el

fenomen és petita i la corrosió és petita, encara que pot ser important en la zona adjacent a la unió dels

metalls.

En condicions d'immersió en aigües de relativa baixa conductivitat,rarament es produeixen danys si les

àrees de contacte dels metalls són semblants.

Per exemple, canonades d'acer galvanitzat es poden conectar amb llautó i bronze, encara que si el

contacte és directe en el cas de connexió amb un dipòsit de coure, pot aparèixer una corrosió important.

Igualment poden ajuntar-se sense problemes canonades d'acer inoxidable i de coure, però es presentarà

una forta corrosió en el coure si està unit a un dipòsit d'acer inoxidable.

Aquest fenomen es pot presentar en unions i tanques amb soldadures o abraçadores. S'ha d'evitar la

utilització de reblons d'acer dolç per fixar xapes de níquel, coure o acer inoxidable.

Fig. 7.11  Parell galvànic Fe-Cu. Cargols de Fe sobre Cu
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En el cas d'immersió en electròlits d'alta conductivitat, com l'aigua de mar, les àrees efectives són més

grans i es pot presentar una forta corrosió sobre àrees petites anòdiques de molts metalls, especialment

en foses de ferro austenític, acers dolços i inoxidables, coure, níquel i els seus aliatges.

En el cas de porus o defectes d'una pintura, si el metall està en contacte amb un de més noble, en ser

l'àrea anòdica molt petita es poden produir fenòmens de corrosió molt importants. S'ha de preveure un

gruix que ens garanteixi la integritat.

D'altres efectes

En general, la velocitat de corrosió de metalls disminueix amb el temps d'exposició, en part per la

disminució en el temps d'exposició, en part per la disminució de la velocitat de difusió de l'oxigen a

través de l'electròlit i a través de les capes del producte de corrosió de la zona anòdica.

La velocitat de corrosió és afectada per la permeabilitat del producte de la corrosió.

En l'aigua de mar i en menys extensió en aigües de forta duresa, les condicions alcalines del càtode

produeixen dipòsits de CaCO , MgCO , Mg(OH)  que poden disminuir la velocitat de corrosió.3 3 2

Quan els productes de corrosió són permeables o higroscòp ics,poden augmentar la velocitat de corrosió

perquè són més agressius que el medi o perquè mantenen la humitat a la superfície metàl•lica          

7.6.3  Corrosió galvànica sense contacte físic directe

Una corrosió local d'un metall pot originar productes de corrosió solubles que es dipositin per una

reacció de desplaçament sobre metalls menys nobles que estiguin a la mateixa solució i formar cel•les

locals.

Això és particularment important en escalfadors d'aigua de coure; el coure es dissol dels serpentins i

es diposita sobre els radiadors de ferro, èmbols de bombes, dipòsits galvanitzats.

L'aïllament amb juntes entre metalls diferents no és una garantia de seguretat si es produeix un flux d'un

metall a l'altre (coure-alumini).

Problemes semblants es poden presentar amb l'alumini a les proximitats d'acer inoxidable en condicions

en què els productes de corrosió del ferro es dipositen com a magnetita catòdica o quan la solució

alcalina formada en el càtode de ferro flueix cap a l'alumini.

S'han de prendre precaucions quan aigües que tenen clorurs flueixen del Pb a l'Al i els picats dels sostres

d'alumini resultants del contacte amb sals de plom de pintures.
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8  Corrosió per condicions metal·lúrgiques

En alguns casos es pot presentar corrosió en la unió de metalls de la mateixa composició; un treball en
fred fa els aliatges metàl·lics més anòdics, l'escalfament pot produir diferències galvàniques, unions per
soldadura.

També es pot presentar aquest tipus de corrosió entre aliatges de tipus similar però de diferent
composició: així, la 90/10 Cu/Ni pot ser anòdica en relació amb la 70/30, un acer inoxidable austenític
és catòdic en relació amb un martensític, una fosa de ferro grafítica induirà una corrosió addicional
sobre un aliatge no grafític.

8.1  Corrosió per la influència de tensions mecàniques

El deteriorament que sofreix un metall subjecte a tensions en un medi corrosiu és més alt del que es
produiria si els dos factors intervinguessin per separat.

Tensions o ambients agressius que per ells sols no afectarien seriosament una peça, si intervenen
simultàniament poden provocar la destrucció de la peça en intervals de temps relativament breus.
         
8.1.1  Corrosió amb tensió

Un atac electroquímic ajudat per tensions mecàniques aplicades o residuals produeix la formació de
clivelles de certa profunditat.

Les tensions aplicades o externes són les corresponents a pressions o esforços que es presenten a les
unions d'estructures, punts d'aplicació de càrregues, etc.

Les tensions internes o residuals provenen de deformacions plàstiques del material en el seu treball en
fred, escalfaments o refrigeracions no uniformes, tractaments tèrmics incorrectes, soldadures, etc.

Per sota d'un valor K particular de la intensitat de l'esforç, que varia amb la composició i l'estructura
de l'aliatge i les condicions del medi, la clivella creix a una velocitat molt petita.
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Però quan superem aquest valor, la velocitat creix ràpidament amb petits increments de l'esforç fins que

ens aproximem al límit en què té lloc la fractura, en el qual la velocitat torna a ser petita.

Fig. 8.1  Velocitat de creixement de la clivella

8.1.2  Factors que intervenen en la corrosió per tensió
           

Per a la major part de combinacions metall-medi aquest fenomen té lloc quan se sobrepassa un valor

mínim de tensió, que pot oscil·lar entre el 10% i el 70% del límit elàstic.     

Medi ambient

Perquè aparegui la clivella cal la presència d'un medi corrosiu específic per a cada material.

Freqüentment l'agent corrosiu només produeix un atac superficial si no existeixen tensions.

A la taula 8.1 figuren, per alguns metalls, medis agressius que poden causar clivell.

La presència d'oxidants en el medi corrosiu sol ser un element decisiu. En el cas dels acers, no es

presenta el clivellat si s'ha eliminat l'oxigen dissolt.

La corrosió amb tensió dels acers normals en solucions de NaOH es pot citar com un exemple típic del

que s'observa en relació amb el requeriment del medi (fragilitat càustica). El clivellat no s'observa en

concentracions per sota del 5% i, superat aquest nivell, a temperatures properes a l'ebullició.
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Taula 8.1

M a t e r i a l       M e d i   a g r e s s i u

Acers normals Solucions de NaOH,NaOH+SiO Na   3 2

Solucions de Ca(NO ) ,(NH )NO ,NaNO3 2 4 3 3

Barreja d'àcids (H SO  + HNO )2 4 3

Solucions d'HCN

Solucions àcides d'H S2

Aigua de mar

Aliatges en foses de Pb-Na

Acers inoxidables Solucions àcides de clorurs (MgCl  , BaCl )2 2

Solucions de NaCl-H O2 2

Aigua de mar

Solucions de NaOH-H S2

Aigua de condensació de solucions clorades

Aliatges d'alumini Solucions de NaCl-H O2 2

Aigua de mar

Aire, vapor d'aigua

Aliatges de coure Vapors i solucions amoniacals

Amines

Aigua, vapor d'aigua

Aliatges de magnesi Solucions de NaCl-CrO K4 2

Atmosferes rurals i marines

Aigua destil·lada

Aliatges de titani Acid nítric fumant

Aigua de mar

Metanol-HCl

Níquel Sosa càustica fosa

Plom Solucions d'acetat de plom
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Per això la incidència d'aquest fenomen sobre estructures d'acers ferrítics en contacte amb NaOH no

és tan freqüent com es podria pensar, si tenim en compte només la tensió i la composició del medi.  

Temps

El temps necessari perquè es produeixi la clivella varia des d'uns minuts fins a un any. Alguns aliatges

necessiten un temps d'incubació durant el qual experimenten canvis estructurals. El temps necessari

perquè es produeixi la falla es redueix amb l'increment de la temperatura.

Estructura i composició del material

És significatiu que, en general, el metalls purs no experimenten aquest fenomen. Les impureses també

hi poden influir, per exemple, el C i el N en l'acer i el N en els acers inoxidables austenítics. En el cas

d'un metall, pot experimentar aquest fenomen per causa d'elements aliats.

Per exemple, a la figura 8.2 veiem la influència del contingut de Cu en aliatges d'alumini.

Fig. 8.2  Aliatges Al-Cu-Mg

Les impureses o els components de l'aliatge formen corriols en el metall al llarg del qual es poden

desenvolupar les clivelles.

A més, s'ha de tenir en compte que l'element que provoca el clivellat en un medi pot no fer-ho en un

altre.



718  Corrosió per condicions metal·lúrgiques

Així per exemple, una addició de Mo en un acer ferrític baixa la probabilitat de clivellat en una solució

de carbonat-bicarbonat, però el mateix acer en un medi de NaOH concentrat en ebullició tindrà més

probabilitat que s'hi formin clivelles que en el cas que estigués lliure de Mo.

Aquests corriols es formen pel treball en fred o pel propi procés de clivellat com a resultat de la

deformació plàstica del metall justament davant de la clivella.

Les impureses o els components de l'aliatge, ajudats per la deformació plàstica, es difonen ràpidament

en la xarxa d'imperfeccions produïdes pel treball de deformació en fred.

8.1.3  Mecanisme de la corrosió amb tensió

Per explicar-lo es proposa una teoria electroquímica.

En primer lloc, ha d'existir a l'aliatge una susceptibilitat a una corrosió selectiva en una trajectòria més

o menys contínua, com per exemple en els límits dels grans.

La susceptibilitat es presenta quan l'estructura interna de l'aliatge és heterogènia i la fase que forma la

trajectòria és anòdica en el medi específic, en relació amb la major part de l'estructura.

En segon lloc, és necessari que hi hagi una tensió elevada que actuï en una direcció amb tendència a

esquinçar el material al llarg de la trajectòria.

Si aquestes dues condicions es produeixen a la vegada, la corrosió començarà al llarg de les trajectòries

anòdiques. Això provocarà una concentració de tensions en la clivella formada. Com que la tensió creix,

les clivelles creixeran, i destruiran qualsevol pel·lícula de protecció i el nou material anòdic quedarà

al descobert.

El procés es repeteix fins a la destrucció de la peça. La corrosió es produeix més ràpidament com també

l'augment de la tensió.

Una altra teoria afegeix a l'anterior una nova característica. Les altes tensions locals acceleren la

formació de cel·les locals. Les clivelles creixen per la dissolució del material anòdic format.

La corrosió pot començar en els límits del gra, en plans d'esllavissament o en plans on sedimenti algun

component de l'aliatge.

El clivellat pot ser transgranular o transcristal·lí. Les clivelles es propaguen perpendiculars a les

direccions de les tensions i amb freqüència presenten ramificacions laterals.
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Fig. 8.3  Clivelles provocades per corrosió amb tensions 

8.2  Fatiga amb corrosió

Aquest tema s'aplica quan actuen simultàniament sobre una peça la corrosió i càrregues cícliques. A

diferència de la corrosió amb tensió, cap material és immune a aquest fenomen i perquè es produeixi

la fractura no es requereix un medi específic per a cada metall.

8.2.1  Factors que intervenen sobre la resistència en la fatiga amb corrosió

Freqüència

En un procés normal de fatiga, la freqüència amb què la tensió s'aplica no influeix. Però amb corrosió

la sensibilitat a la fatiga augmenta enl disminuir la freqüència, fet que permet un contacte més prolongat

entre el metall i el medi corrosiu.

Corrosió prèvia

La corrosió prèvia disminueix el límit de fatiga, però les formes de les corbes són similars a les

obtingudes en l'assaig a l'aire.

Per als acers arriben a ser horitzontals, i presenten un límit de fatiga ben definit. Els efectes perjudicials
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augmenten amb la resistència a la tracció.

Concentració de l'agent corrosiu

L'efecte perjudicial augmenta amb la concentració de la solució, però es pot arribar a un límit pel fet

que la solubilitat de l'aire disminueix en augmentar la concentració de la dissolució i l'oxigen

normalment és necessari perquè tingui lloc la fatiga amb corrosió.

Temperatura

La corrosió augmenta amb la temperatura, però per altra banda pot disminuir el seu efecte per la

disminució de la solubilitat de l'aire en augmentar la temperatura.

Taula 8.2 (Mc.Adam)

    Metall Límit de fatiga (aire) Resist. fatiga amb corrosió

Kg/cm Kg/cm2 2

Acer 0,11% C, recuit 1758 1125

Acer 0,16% C  trempat i 2461 1406

revingut

Acer 1,09% C, recuit 2953 1617

Acer 0,3% C, 3,5% Ni, recuit 3445 2039

Acer 0,5%C, 0,9% Cr, 0,1% V 2953 1547

recuit

Acer 0,1% C, 13,8% Cr trempat 3515 2461

i revingut

Ni 98,96% recuit a 760º 2314 1652

Cu recuit a 650º 689 603

Al 99,4%, recuit 415 387

Llautó 60-40, recuit 1476 1265

Mc Adam. Tractament amb aigua (2 ppm CaSO ,200 ppm CaCO ,17 ppm MgCl ,140 ppm NaCl)4 3 2
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Tipus de sol·licitació

En un procés de fatiga normal, la resistència a la flexió és més alta que la resistència a un esforç de

tracció.

Quan intervé la corrosió s'inverteix, s'atribueix la velocitat de l'atac electroquímic d'una peça sotmesa

a flexió com a conseqüència del nombre més petit de les regions anòdiques sotmeses a sol·licitacions

de tracció màximes en un temps determinat.

La corrosió té un major efecte en la flexió que en la torsió. Això és degut al factor més petit de

concentració de tensions de la sol·licitud a torsió per una entalla donada.

Oxigen

La resistència a la fatiga no resulta afectada pel medi corrosiu si la concentració d'oxigen és petita. La

presència d'oxigen és un dels factors més importants en la fatiga amb corrosió.

Proves realitzades en el buit o en atmosferes d'hidrogen donen valors de la resistència més alta que en

una atmosfera normal.

La variació depèn del material. L'acer o els aliatges d'alumini no acusen tant el fenomen com els

aliatges de coure o plom.

8.3  Corrosió per frec

La corrosió per frec és un procés ràpid de corrosió a la superfície de contacte de dues peces sotmeses

a un moviment vibratori relatiu i amb càrregues altes.

Aquest tipus de corrosió és perjudicial per als elements de màquines pels motius següents:

Augmenta la probabilitat de la fallada per fatiga

Redueix la qualitat de l'acabat superficial (pèrdua d'ajust)

Destrueix les superfícies dels rodaments, en particular de les boles o rodets

Es caracteritza per la formació de picadures molt fondes, que són punts de concentració de tensions. Els

residus que forma l'òxid del metall omplen en general les picadures, de forma que aquestes només són

visibles després d'eliminar els productes de corrosió.

En altres ocasions, la corrosió per frec es caracteritza pel canvi de color de la superfície metàl·lica.
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8.3.1  Factors de què depèn

Aire sec i oxigen

Experiències de laboratori han demostrat que la corrosió per frec d'acer contra acer requereix oxigen

però no humitat. El deteriorament és més petit en aire humit que en sec i molt més petit en atmosfera

de nitrogen.

Fig. 8.4  Influència de l'aire sec i del nitrogen

Temperatura

Els perjudicis s'incrementen a mesura que la temperatura disminueix.

Fig. 8.5  Influència de la temperatura
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Pressió

L'augment de càrrega incrementa el fenomen. Això explica el fet que les picadures es desenvolupen a

les superfícies de contacte, perquè el volum dels òxids és superior al del metall i la corrosió creix en

profunditat.

Fig. 8.6  Influència de la pressió

Esllavissament i freqüència

La corrosió per fricció s'incrementa quan augmenta l'esllavissament. L'augment de la freqüència pel

mateix nombre de cicles en disminueix l'efecte, però en presència de nitrogen no s'observa cap variació.

Fig. 8.7  Esllavissament
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Fig. 8.8  Freqüència

8.3.2  Mecanisme de la corrosió per frec

Les causes que motiven la resistència d'un metall a la corrosió per frec i les circumstàncies sota les

quals es produeix no estan ben definides. Està relacionada amb la corrosió amb tensió ja que es

necessiten tensions perquè tingui lloc.

El mecanisme consta de dues fases:

Les superfícies carregades i amb un moviment relatiu es poden soldar en petites àrees sota la influència

de les altes temperatures locals resultants de la fricció. Pel moviment relatiu, les unions es trenquen i

partícules de material són arrencades i es formen forats i clivelles.

Si la calor no és suficient per provocar la soldadura, té lloc la corrosió de forma similar a la corrosió

amb tensió, i el moviment relatiu provoca la ruptura de les capes protectores formades.

En segon lloc es poden produir dues situacions diferents. El material pot ser escombrat i eliminat de la

superfície o quedar-se entre les dues superfícies.

Si el material és eliminat, la corrosió s'accelera pels motius següents:

En eliminar-se els productes contaminants es facilita la formació de noves soldadures.      

En eliminar-se les partícules d'òxid de les superfícies, aquestes queden exposades a nous processos

d'oxidació.

Si les partícules arrencades no són eliminades actuaran com a agents abrasius i acceleraran el desgast.
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(8.1)

Uhlig proposa per al càlcul de la pèrdua de pes W d'una superfície metàl·lica sotmesa a corrosió per

frec:

 

L=càrrega, C=nombre de cicles, f= freqüència, l=esllavissament i K  , K  i K  constants.0 1 2

Els dos primers termes representen el factor químic, és més petit en augmentar la freqüència ja que es

té menys temps útil per a la reacció química d'adsorció per cicle.

L'últim terme és el factor mecànic que no depèn de la freqüència, però és proporcional a

l'esllavissament i a la càrrega.

8.3.3  Corrosió per frec-cavitació

El fenomen de cavitació es produeix per la formació i l'explosió de bombolles de vapor a la superfície

dinàmica de contacte metall-líquid.

Fig. 8.9  Trencament d'un hèlix a causa de la corrosió per cavitació-erosió

Es produeix quan la velocitat del medi és tal que es formen alternativament zones d'alta pressió i zones
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de pressions inferiors a l'atmosfèrica. Els perjudicis poden ser purament mecànics o poden implicar

factors químics, en particular si destrueixen pel·lícules protectores.

Els perjudicis mecànics són semblants als que s'observen quan el metall ha experimentat una forta

deformació en fred. La cavitació-frec és un fenomen típic dels hèlixs en els motors de turbina i en les

parets refrigerades per aigua dels cilindres de motors Diesel.

En aigua corrent, les pèrdues de pes d'unes mostres de diferents metalls sotmeses al fenomen de

cavitació-frec donaren els resultats següents als 120 minuts:

Fig. 8.10  (Assaigs en aigua de Cambridge, Schumb, Peters, Milligan, Metals and Alloys 1937)Llautó 150 mg,

fosa 120 mg, acer laminat en fred 70 mg, acer inoxidable 18/8  20 mg

8.4  Fragilitat per hidrogen

L'hidrogen àtom de petit volum es posa a l'interior dels intersticis d'una xarxa metàl.lica. L'hidrogen

absorbit pot reaccionar de forma irreversible amb alguns constituents del metall o aliatge i reduir-ne la

ductilitat.
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A més si el metall està subjecte a tensions l'hidrogen atòmic es pot convertir en molecular i provocar

la formació de clivelles. Les clivelles acostumen a ser intergranulars.

Els metalls ferrosos són susceptibles d'aquest fenomen quan s'han tractat tèrmicament per formar

martensita.

Existeix una tensió mínima crítica per sota de la qual no es produeixen clivelles, aquesta tensió crítica

disminueix amb l'augment de la concentració d'hidrogen.

Un factor molt important és la temperatura. La tendència al trencament disminueix en augmentar la

temperatura, amb canvis superficials per sobre els 70 ºC.

També està relacionada amb la resistència a la tracció de l'acer: els acers més resistents són més

susceptibles al fenomen i no es té en compte en acers amb resistències a la tracció inferiors a 10

Kg/cm , en presència de HCl o SH  per a resistències inferiors a 5,5 Kg/cm .2 2
2

Aquest fenomen es presenta en aigües contaminades amb SH  i és un problema molt important per a2

la indústria del petroli. Quan un acer està en presència de SH  a les àrees catòdiques es produeix2

hidrogen, la capa de sulfur metàl·lic actua com a catalitzador.
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