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10  Protecció contra la corrosió amb recobriments metàl·lics

10.1  Electrodeposició

Per aquest mètode es procedeix a recobrir un material amb una capa metàl·lica protectora, emprant el

corrent elèctric.

El material que es vol recobrir ha de ser conductor, i constitueix el càtode d'una cel·la electrolítica.

L'ànode és un material inert, conductor, i serveix generalment només com a suport del corrent, de totes

formes es pot utilitzar també l'ànode per subministrar el metall protector i regenerar el bany electrolític.

El bany és un electròlit format bàsicament per sals del metall que, per deposició, donarà lloc a la

formació d'una capa protectora sobre el càtode.

Els metalls més emprats com a protectors contra la corrosió en aquest procediment són: zinc, cadmi (en

atmosferes marines) i estany.

Els ions metàl·lics es dipositen sobre el càtode d'acord amb la reacció,

Se segueixen les lleis generals de l'electròlisi:

A) El canvi químic que es produeix pel pas d'un corrent elèctric és proporcional a la quantitat

d'electricitat que passa.

                              

B) La quantitat de substància alliberada per una quantitat d'electricitat és proporcional al pes equivalent

d'aquesta substància a la reacció que té lloc. Cada 96500 C dipositen un equivalent.
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(10.2)

(10.3)

(10.4)

(10.5)

(10.6)

(10.7)

Per tant, el nombre de grams dipositats serà

Però el fenomen moltes vegades no és tan senzill, en general tindran lloc les reaccions de potencials

iguals al potencial emprat.

Generalment apareixen fenòmens de: polarització, sobretensions i/o passivacions.

És particularment interessant estudiar la influència que pot tenir sobre aquest fenomen la possibilitat

que els ions metàl·lics del bany electrolític formin ions complexos.

q és el nombre de coordinació i K  la constant de formació de l'ió.f

D'aquesta manera podrem reduir l'activitat dels ions metàl·lics en la dissolució.

Una aplicació interessant és poder dipositar aliatges; perquè el dipòsit sigui uniforme els potencials dels

components han de ser el més pròxims possibles.

Els potencials del Zn i del Cu són, respectivament, -0,76 i 0,34. Sembla impossible poder fer

deposicions amb llautó (Zn-Cu).

Però el Cu forma ions complexos estables amb CN  : Cu(CN)  , Cu (CN)  , i el Zn no els forma. - -2 -3
3 4
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D'acord amb l'equació anterior si introduïm en el bany ions CN  podrem rebaixar l'activitat dels ions- 

Cu de tal forma que podrem passar a potencials de l'ordre de -0,5 molt pròxims als del Zn, i l'aliatge

es dipositarà de forma uniforme.

   

10.1.1  Mecanisme de la deposició metàl·lica

El cristall metàl·lic és format per ions positius situats en el nucli de la xarxa i electrons lliures circulant

pel seu voltant. El núvol electrònic pot moure's per la influència del potencial.

Quan un elèctrode se submergeix en una solució, els seus ions exerceixen una atracció sobre les

molècules d'aigua i d'altres ions de càrrega oposada. Aquests ions arriben a la superfície metàl·lica i

ocupen posicions a la xarxa; en entrar, són atrets per ions veïns i s'estableix un corrent catòdic.

La presència d'impureses adsorbides fa disminuir aquest corrent.

 

Fig. 10.1  Mecanisme de deposició metàl·lica

                                      

El desplaçament necessari perquè la deposició tingui lloc dependrà de la velocitat de desplaçament dels

ions. Aquesta velocitat és petita, però pot augmentar per convecció, ja que les zones veïnes a la base

tindran una densitat de corrent més petita en ser abandonades pels ions.

Existeix una capa al llarg de l'elèctrode, que rep el nom de zona de difusió. En ella la migració d'ions

no pot tenir lloc per convecció, la velocitat de difusió és:
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C  és la concentració a la solució , C  és la concentració a l'elèctrode, D és la constant de difusió.0 E

dN la gruixària de la capa, que és de l'ordre de 0.2 a 0.015 mm. L'agitació disminueix la gruixària

d'aquesta capa.

10.1.2  Influència de la sobretensió d'hidrogen

És interessant constatar que si no existís la sobretensió d'hidrogen la major part de metalls no es podrien

dipositar, perquè el potencial de l'hidrogen és molt més positiu que el de la majoria de metalls. Per

exemple, a pH 5 (que és el que s'utilitza per dipositar el Ni) el potencial de l'hidrogen és -0,295 i a pH

10 és -0,59, de forma que en lloc de dipositar-se el metall es dipositaria l'H .2

Tal com s'ha comentat en capítols anteriors, aquesta sobretensió depèn de la naturalesa del càtode. El

sobrepotencial per a un dipòsit de ferro i elèctrodes de grafit és baix; si es vol dipositar Zn sobre Fe,

primer hem de dipositar per flaix una capa prima de Sn o Cd i a continuació dipositem el Zn.

A més del potencial intervenen d'altres factors termodinàmics, cinètics, etc., i en el dipòsit d'hidrogen

tenen lloc un conjunt de reaccions secundàries, de forma que només podem resoldre el problema amb

dades experimentals.

Taula  10.1

H He

Li Be B C N O F Ne

Na Mg Al Si P S Cl Ar

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

Fr Ra Ac

Els elements dipositables de les seves solucions aquoses estan ombrejats

10.1.3  Influència del pH

El pH controla moltes vegades la composició del bany, sobretot en el cas de formació d'ions complexos.
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També pot influir en les eficiències del càtode i de l'ànode i en l'adsorció d'additius per millorar la

qualitat del dipòsit.

S'ha de considerar que a l'ànode es poden desenvolupar les reaccions:

Banys àcids

Banys alcalins

i en el càtode,

De totes formes la major part d'aquests factors no es poden preveure i l'interval de pH s'ha de calcular

experimentalment.

10.1.4  Altres factors

Temperatura

Dóna lloc a una variació de la velocitat de difusió, en variar la mobilitat iònica i la conductivitat del

bany. També pot originar hidròlisi, evaporació i variar la solubilitat.

És a dir que existeixen un conjunt de factors contradictoris que no ens permeten preveure amb precisió

el seu efecte, a no ser que tinguem en compte dades experimentals.

Ànodes

Els ànodes serveixen bàsicament per tancar el circuit, però poden ser utilitzats per reemplaçar els ions

del bany dipositats en el càtode.

Els ànodes solubles tenen el desavantatge de que sobre ells es poden formar òxids i donar lloc a

fenòmens de passivació. A més, poden introduir impureses en els banys.
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Corrent

En general es necessita un corrent continu. Però el rectificador que passa de corrent altern a continu ha

d'augmentar a més l'amperatge i baixar el voltatge, per la qual cosa el procés s'encareix molt.

Es prefereix emprar rectificadors, a base de metalls semiconductors, que deixen passar el corrent en un

sol sentit (òxids de coure, sulfur de coure, germani, seleni i els de silici).

Fig. 10.2  Rectificació del corrent trifàsic

Fig. 10.3  Altres tipus de corrents

També s'utilitzen d'altres tipus de corrent, per exemple, els de la figura 10.3. Al de l'esquerra el corrent

va en un sentit en un període llarg i en sentit contrari en un període curt.



11310  Protecció contra la corrosió amb recobriments metàl·lics

El de la dreta es tracta d'un corrent per pulsacions, continu, però que a intervals s'anul·la, i deixa temps

perquè es regeneri el film sobre el càtode, per difusió i convecció.

En el primer cas, el corrent en el període invers pot actuar com a electropolit, la pèrdua d'efectivitat del

càtode no és molt alta, s'acostuma a emprar per dipositar el Cu i l'Au.

En el segon cas, la polarització es baixa i augmenta l'eficiència del càtode. Es pot emprar amb densitats

de corrent més grans i pot dipositar-se una quantitat de metall en un temps més curt.

Banys

El bany és una dissolució aquosa que conté compostos del metall que es vol dipositar. En alguns casos

el bany és un dissolvent orgànic, inorgànic o una sal fosa, però són casos molt particulars, per exemple,

en el recobriment de materials ceràmics.

Els banys poden contenir diferents substàncies, per tal d'aconseguir diferents objectius, a més del

principal, que és subministrar el material que s'ha de dipositar.

a) Substàncies que subministrin el metall que s'ha de dipositar.

b) Substàncies que formin ions complexos amb el metall que s'ha de dipositar, per tal de regular el

dipòsit.

c) Substàncies conductores, que augmentin la conductivitat de l'electròlit.

d) Substàncies per tal d'estabilitzar la solució (per exemple, enfront d'una possible hidròlisi).

e) Substàncies que actuïn com a tampons pel pH.

f) Substàncies per modificar o regular la forma física dels dipòsits.

g) Substàncies que ajudin a dissoldre els ànodes, evitant fenòmens de passivació.

h) Substàncies que modifiquin les propietats de la solució o del dipòsit en casos particulars. Per

exemple, l'addició de compostos de sofre als banys de Zn cianurats, per tal d'evitar la precipitació

d'impureses.

Els banys es divideixen en: àcids i alcalins.

Els banys àcids generalment no formen ions complexos i entre ells és poden citar: nitrats, perclorats,

fluoborats de: Ni, Cu, Pb, Sn ; sulfats de: Ni, Co, Zn, Sn, Cu ; clorurs de: Ni, Fe, Zn; sulfamats, àcids

sulfònics, etc.

Els banys alcalins, generalment formen ions complexos. Entre ells es poden citar: cianurs de: Cu, Cd,

Au, Ag, Zn, In ; hidròxids de: Sn; pirosulfat de coure; cromats; clorurs en forma de complexos (per

exemple, AuCl ).4
-
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10.1.5  Preparació de la superfície per a l'electrodeposició

Per a una bona adherència del dipòsit és imprescindible una acurada preparació de la superfície. Els

sistemes més clàssics de neteja són: desgreixatge amb dissolvents orgànics, neteja amb àlcalis i

decapatge àcid.

Els dissolvents han de ser estables, no tòxics, amb el punt d'ebullició per sota de 125 ºC i amb una calor

específica i latent baixes. Els més emprats són: tricloroetilè, el percloroetilè i el trifluorur d'età.

Si s'utilitzen netejadors alcalins, han de ser solubles en aigua, no atacar la superfície per netejar, tenir

certes característiques de solucions tampó, i no formar un excés d'escuma.

Generalment s'afegeixen sabons i detergents sintètics per emulsionar els olis i millorar les propietats

tensoactives de l'agent. Els agents surfactius han de ser biodegradables. Entre els més utilitzats hi ha

el trimetil dodecil amin clorur, el sodi dodecil sulfonat, òxids de polietilè.

El decapatge àcid s'empra per eliminar òxids i crostes. Generalment és un tractament posterior al

desgreixatge que s'aplica abans del rentat final.

Els àcids més emprats són: el sulfúric per acer, coure i llautó; el cròmic per l'alumini; HF i HNO  per3

acers inoxidables; el fosfòric per acer, alumini, coure i acers inoxidables. Es pot emprar també àcid

clorhídric, sodi bisulfat, clorur fèrric, amoni persulfat.

Es pot emprar per a la neteja un electropolit, que generalment s'aplica després de l'eliminació d'olis i

greixos. S'utilitzen barreges de sulfúric i fosfòric, que converteixen el metall en ànode. Les densitats

de corrent són de l'ordre de 500 a 4.000 A/m  i s'apliquen de dos a set minuts.2

A més d'aquests tractaments es poden emprar mètodes mecànics: sorrejatge, granallatge i neteja per

ultrasons.

10.1.6  Tècniques d'electrodeposició

Els metalls més emprats són : el Zn i el Cd com a recobriments de sacrifici, el Ni i Cr per donar lloc

a acabats més decoratius, i aliatges de Sn-Ni per a la protecció en atmosferes industrials i marines.

    

ZINC  

El Zn no és tòxic i, per tant, es pot posar en contacte amb aliments, encara que les begudes àcides no

es poden emmagatzemar en recipients recoberts per zinc.
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Com que el zinc presenta un alt potencial negatiu, no es pot dipositar més que en els casos en què la

sobretensió d'hidrogen sigui molt alta.

Com a ànode s'empra Zn del 99.99 %. Els banys més emprats són els cianurats, encara que també es

poden emprar sulfats, clorurs i fluoborats.

Els banys cianurats contenen Zn(CN)  ,Zn(OH) , CN  , OH . Són molt importants la relació NaCN/Zn,4 4
-2 -2 - -

el valor òptim és 2,7, i la  relació NaOH/Zn,

Banys de Zn amb CN-

Zn                                         40-60   g/l

NaZn                                     90-150  g/l

NaOH                                    90-140  g/l

Na CO                                    30-75   g/l2 3

Densitats del corrent catòdic          100-900 A/m2

Densitats del corrent anòdic             30-450 A/m2

Temperatura                                 20-50  ºC

Els banys àcids s'utilitzen en cas de produccions altes (protecció de filferro). A més del SO  o el Cl4
-2 -

s'afegeix NH  o Al  per augmentar les conductivitats.4
+ +3

Banys de Zn àcids      

ZnSO .7H O                         240-480   g/l4 2

NH Cl                                    15-30   g/l4

Na SO                                    75-90   g/l2 4

NaC H O .3H O                           15    g/l2 3 2 2

NaCl                                          30   g/l

H BO                                    20-200   g/l3 3

Glucosa                                     120   g/l

CADMI

El potencial del cadmi és suficientment positiu com per recobrir ferro i acer. Però el Cd i els seus

compostos són tòxics, no es pot emprar en contacte amb aliments o begudes.

Per això només es pot emprar en els casos en els quals no es pot aconseguir una bona protecció amb

zinc; el Cd és molt més resistent  en atmosferes salines.
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Els banys més emprats són els cianurats, s'han intentat emprar banys àcids, com en el cas del Zn, però

amb rendiments baixos.

Banys cianurats de Cd

Òxid de cadmi                     25-35   g/l

Cd metall                           22-31   g/l

NaOH                               15-22   g/l

NaCN                               75-90   g/l

Densitat del corrent anòdic            200    A/m2

Densitat del corrent catòdic      150-400    A/m2

Temperatura                            20-30    ºC

NÍQUEL

El potencial normal del níquel és -0,25, però per dipositar-lo són necessaris sobrevoltatges

considerables.

Per als banys s'utilitzen sals de Ni(II): carbonats, clorurs, fluoborats, sulfamats, sulfats. Un dels més

emprats és a base de NiSO .6H O al qual s'afegeix NiCl .6H O per passivar l'ànode i augmentar la4 2 2 2

conductivitat del bany. L'àcid bòric controla el pH de la zona anòdica.

Banys de Watts

Sulfat de níquel                    225-375   g/l

Clorur de níquel                      30-60   g/l

Àcid bòric                             30-40    g/l

Densitat del corrent           250-1000 A/m2

Temperatura                        45-65  ºC

pH                                  1,5-4,5

Per evitar el picat produït pel la desprendiment d'H  en el càtode s'utilitzen sals orgàniques, aigua2

oxigenada, agents surfactants. S'han emprat també aliatges de Ni-Co i Ni-Fe 

   

CROM

El Cr pur, la cromita i el compostos de Cr III no són tòxics, però els de Cr VI poden desnaturalitzar les

proteïnes dels teixits.
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Tenen certes característiques cancerígenes, és tolerable un temps màxim de 8 hores d'exposició a pols

de Cr VI, mesurat en CrO , en una concentració de 0,1 mg/m .3
3

Els banys de crom més emprats són els formats per una dissolució concentrada d'àcid cròmic (200-400

g/l) i diferents catalitzadors (sulfats, fluorurs, etc.).

S'utilitzen ànodes insolubles, a base de Pb o PB amb un 10% de Sn.

L'eficiència del càtode depèn de la densitat del corrent, la temperatura, la concentració del bany i la

relació CrO /sulfat. Si el sulfat figura en excés es pot regular per precipitació amb carbonat bàric.3

Els catalitzadors més emprats són barreges de sulfat i silicofluorurs, l'actuació dels quals es regula amb

additius que precipiten el producte, en el cas que sigui excessiu, i el dissolen quan sigui necessari. Per

exemple: SrSO  , K SiF4 2 6

 

Banys bàsics de crom

Acid cròmic (CrO )                 250-400  g/l3

Sulfats                                    2.5-4  g/l 

Relació CrO /SO                         100  3 4

ESTANY

Els recobriments d'estany es poden emprar per objectes en contacte amb aliments, encara que s'ha de

considerar la possibilitat que es formin complexos amb els líquids orgànics i la polaritat de l'estany en

relació amb el ferro es pot invertir.

Els banys àcids són els més emprats, l'estany està en forma de Sn II, amb la qual cosa, en ser el

potencial electroquímic superior al cas del Sn IV, es necessiten voltatges inferiors.

Presenten com a inconvenient que no es poden emprar ànodes insolubles i requereixen additius si es vol

un acabat mat.

Per evitar el pas de l'estany II a estany IV s'utilitzen additius antioxidants (cresol, àcids fenolsulfònics).

          

Banys de sulfat d'estany II

SnSO                               54-90     g/l4

Sn                                    30-50     g/l

H SO   lliure                    40-70     g/l2 4



4HF% BO3H36 HBF4% 3H2O
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Àcid fenolsulfònic          30-60       g/l

Gelatina                                 2       g/l

C H OH                                1       g/l10 7

Densitat del corrent catòdic           100-1.000 A/m2

Densitat del corrent anòdic                     200  A/m    2

Temperatura                                             20  ºC

 

PLOM

És resistent a la corrosió atmosfèrica, però s'ha de considerar que els compostos de plom són tòxics.

Els banys més emprats són els de fluoborats amb un excès d'àcid fluobòric per millorar la conductivitat

i àcid bòric per evitar la hidròlisi.

Banys de fluoborats

Fluoborat de plom                220-440    g/l

Plom                                  120-240    g/l

Àcid fluobòric lliure                 30-60    g/l

Àcid bòric lliure                    13.5-27    g/l

Peptona                                 0.2-1      g/l

Densitat del corrent catòdic          50-700    A/m2

Densitat del corrent anòdic         100-300    A/m2

Temperatura                         25-40    ºC

         

ALIATGES

És molt difícil controlar el procés d'electrodeposició d'aliatges. La dificultat creix de forma exponencial

quan el nombre de components és superior a dos. Només existeix un sistema ternari (Cu-Zn-Sn) que es

pugui dipositar.

L'electrodeposició d'aliatges dóna lloc a grans avantatges: millors propietats físiques, millor resistència

a la corrosió, propietats magnètiques (Ni-Co).

D'altra banda, permet rebaixar el preu (Ni-Fe), i la possibilitat d'emprar tractaments tèrmics més
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enèrgics.

S'ha de considerar que els aliatges dipositats canviaran de composició amb la densitat del corrent, la

temperatura,  el pH, etc.

Per millorar el control s'utilitzen ànodes solubles d'un dels metalls. Per poder codipositar dos metalls

s'han de complir dues condicions bàsiques: a) com a mínim ha de ser possible dipositar un dels dos

metalls sol, b) els potencials dels dos metalls han d'ser molt pròxims.

La taula de potencials ens donarà una primera idea sobre els metalls que es poden codipositar, però

s'han de considerar les polaritzacions i els factors cinètics i estèrics. La diferència entre els potencials

és recomanable que sigui més petita de 200 mV.

La fórmula de Nernst aplicable seria

P factor de polarització.

Si les dues reccions catòdiques tenen potencials semblants, la codiposició serà possible.

Per tant, s'ha de complir:

a) E  ha de ser aproximadament igual a E .0 0
1 2

b) Si no són iguals entre els valors d'a  i a  s'han d'igualar els dos potencials, c) aquesta igualació de1 2

potencials es pot aconseguir amb P  i P .1 2

El procediment de rebaixar la concentració del més noble és pràcticament impossible, si la diferència

de potencials és d'1 V; per contrarestar-la la concentració del menys noble hauria de ser 10  vegades13

més gran en el cas de metalls monovalents, i per a metalls divalents aquest valor hauria de ser 10 .27

Una forma de controlar la concentració és per mitjà de la formació d'ions complexos.
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Brenner divideix els complexos utilitzats en els banys d'electrodeposició en dos grups:

1) Banys senzills, en aquest cas l'agent complexant és el mateix pels metalls.

2) Banys mixtos, en aquest cas només un dels metalls forma complexos o els agents complexants pels

metalls són diferents.

El segon mètode és el més fàcil de controlar. Cu-Zn (llautó) pertanyen al primer grup, l'agent

complexant és el CN , però el Cu(CN)  és més estable que el Zn(CN) .- -2 -2
3 4

Per aquest sistema els potencials del coure i del zenc passen a ser respectivament - 0,63 i - 0,97, molt

més pròxims que els que figuren a la taula general 0,52 i -0,76.

De totes formes, el Zn forma complexos amb els OH i, a més, no podem negligir el factor P, per la qual

cosa els càlculs exactes són molt complexos.        

ESTANY-NÍQUEL

Els més normals són els que presenten una relació  Sn/Ni 65/35.

S'utilitzen solucions en fluorhídric.

Proporcionen una excel·lent protecció contra la corrosió en atmosferes industrials i marines. Per regular

la tensió interna s'acostuma a afegir 50 gr/l de NH Cl.4

Les variables més importants són el pH i F , aquest últim ha de figurar en la mateixa quantitat que el-

contingut total de Sn per assegurar que es formen els complexos SnF i SnF .4 6
-2  -2

S'utilitzen ànodes de Ni, refent el Sn amb SnCl . El pH es controla amb NH OH o bifluorur amònic.2 4

Banys de Sn-Ni

Clorur estannós                     49  g/l

Clorur de níquel                   300  g/l

Fluorur d'amoni                     56  g/l

Hidròxid d'amoni                  fins un pH de 2-2.5

Densitat del corrent catòdic      100-300  A/m2

Densitat del corrent anòdic     500 A/m2

Temperatura                             65-70   ºC
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10.2   Recobriments autocatalítics

En aquests recobriments el metall, que està en forma iònica a la dissolució, és reduït per un procediment

químic sense emprar corrent.

No tots els metalls es poden emprar. Els agents reductors que s'utilitzen acostumen a ser una font

d'electrons més cara que el corrent elèctric.

Els metalls més emprats són el níquel, el cobalt, el pal·ladi, el platí, el coure, l'or, la plata i alguns

aliatges d'aquests.

Els agents reductors emprats són: l'hipofosfit, el formaldehid, la hidrazina, els hidrurs de bor, els amin

borans.

Els principals avantatges sobre el procediment d'electrodeposició són: a) Els dipòsits són menys

porosos. b) No es requereix cap aparell de mesura ni de control elèctric. c) Es poden provocar dipòsits

sobre materials no conductors.

  

 

10.2.1  Deposició de níquel
 

S'utilitzen banys d'hipofosfit, d'hidrurs de bor, d'hidrazina i d'amin borans.

Els banys d'hipofosfit estan formats per una sal de níquel, sodi hipofosfit i un buffer que normalment

és un àcid orgànic.

Un factor important serà el pH, el més emprat és el de 4-7, però algunes vegades s'empra també el de

8-11.

Els dipòsits formats no són de níquel pur, tenen d'un 3 a un 15% de fòsfor.

La velocitat de deposició disminueix amb el pH i com a estabilitzadors del pH s'emprean l'hidroxiacetat,

l'acetat, el citrat, el succinat i el lactat. S'acostuma a afegir un 10% de NaOH o CO Na , per neutralitzar3 2

l'àcid que es produeix.
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La temperatura hi té una gran influència, el grau de deposició creix exponencialment, però s'ha d'evitar

un escalfament localitzat que podria provocar descomposició

Fig.10.4  Influència del pH

Es poden emprar agents activants, encara que no es coneix la forma com actuen. Entre aquests

s'utilitzen, els hidroxiacetats i els succinats.

També es poden emprar estabilitzadors per evitar possibles descomposicions: tiosulfats, etilxantat, Pb ,+2

Sn . Les proporcions són d'1 a 5 mg/l, s'ha de procurar no emprar en excés perquè disminueixen+2

l'activitat autocatalítica.

La deposició autocatalítica té lloc tan sols sobre substrats catalítics: Ni, Co acer, Rh, Pd.

Metalls no catalítics com el Cu, el llautó o l'Ag, es poden emprar com a substrats convertint-los en

càtodes per mitjà d'un corrent o bé per immersió en un bany de Cl Pd en solució àcida.2

El més emprat és l'acer, l'operació té lloc a 260º i dura d'1 a 4 hores.

L'alumini es pot niquelar amb aquest procediment, però s'ha de realitzar un tractament previ amb zincat.

El niquelat es realitza a 190º i té una durada d'1 hora.
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El contingut de fòsfor dels dipòsits varia amb el pH del bany, a pH baixos s'ha d'augmentar el contingut

de fòsfor. La major part de banys àcids produeixen dipòsits amb un 7-10% de P i els alcalins amb un

5-7%

Els dipòsits són més durs i resistents a l'abrasió que els obtinguts per electrodeposició. També tenen

propietats magnètiques, especialment els banys alcalins, que augmenten amb la temperatura.

Banys amb hipofosfit

Clorur de níquel 30    g/l

Sulfat de níquel 21    g/l    (banys àcids)

Sodi hipofosfit    10    g/l

Sodi hidroacetat   50    g/l    (banys àcids)

Clorur amònic   50    g/l    (banys alcalins)

Citrat sòdic  80    g/l    (banys alcalins)

pH   4-6           (banys àcids)

pH      8-10         (banys alcalins) 

Temperatura   90   ºC 

    

Banys d'hidrur de bor,

Els pH emprats són  de l'ordre d'11.

S'incorporen agents complexants per retenir el níquel en dissolució: tartrat, citrat, amoníac, EDTA,

succinat.

També s'utilitzen estabilitzadors per inhibir les descomposicions: sals de plom, àcid acetilditio salicílic.

             

Banys d'hidrurs de bor

          Clorur de níquel 30   g/l

          Hidròxid de sodi 40    g/l 

          Etilèdiamina     86   mL

          Hidroborur de sodi 0.6   g/l

          Nitrat de tali      0.07   g/l

          pH           13-14

          Temperatura    90    ºC  
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(10.19)

(10.20)

10.3  Anodització de l'alumini

L'anodització és un procediment electrolític, en el qual el metall actua d'ànode, en un circuit elèctric

adequat, de manera que s'oxida i l'òxid resultant és decoratiu o protector.

L'electròlit subministra O , que reacciona amb el metall i dóna lloc a l'òxid corresponent i en el càtode-2

es desprèn H .2

Difereix de l'electrodeposició perquè aquella l'operació té lloc al càtode i s'hi dipositen capes

metàl·liques. En aquest procediment el treball es realitza a l'ànode i s'hi diposita una capa d'òxid.

Es pot realitzar amb Mg , Zn, Cu, Cd, Ag i acer, però el més típic és l'alumini. El mecanisme és

complex o només alguns aspectes en són coneguts.

Quan circulen 96.500 coulombs per l'ànode reacciona un equivalent d'alumini (8,99 gr), però no tot

l'alumini passa a òxid, la relació Al O  / 2 Al hauria de ser 1,89 i només és 1,6.2 3

Depèn de l'electròlit: en presència de sulfúric i en augmentar la temperatura aquesta relació disminueix.

La relació disminueix en aliatges d'alumini. Com més baixa sigui la relació la capa tindrà més porositat

i menys resistència a l'abrasió. La capa no és només d'òxid, sinó que conté, enllaçat químicament i

adsorbit, SO  i H O.4 2
-2

S'acostuma a emprar com a electròlit SO H  12-25%. S'arriben a gruixàries de 2,5-30 micròmetres.4 2

Es poden emprar d'altres electròlits: àcid cròmic 3-10%, fosfòric, oxàlic, àcids orgànics sulfonats, àcid

bòric, citrats, tartrats.

Algunes vegades es realitzen tractaments posteriors, per tal de convertir la capa en no absortiva o

introduir-hi materials que canvien algunes de les propietats.

Una d'aquestes operacions és el sealing.

Aquest procés comporta una dissolució de l'òxid i una reprecipitació en forma d'hidròxid voluminós que

tapa els porus.
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11  Protecció catòdica i inhibidors 

En rebaixar el potencial d'un metall per sota de l'E  s'aconsegueix la protecció d'aquest metall enfrontcorr

de la corrosió, per protecció catòdica.

La corrosió té lloc a l'ànode,

Perquè aquesta reacció tingui lloc, els electrons han d'entrar en contacte amb un càtode.

En un metall que es corroeix s'han format molts ànodes i càtodes; a través del metall existeix un flux

d'electrons que es traslladen de l'ànode al càtode. El corrent surt del càtode i va a l'ànode i per l'interior

de l'electròlit surt corrent per l'ànode i entra pel càtode.

Fig. 11.1  Sentit del corrent

Les zones per les quals surt corrent del metall en direcció a l'electròlit, ànodes, es produeix corrosió i

les zones en les quals penetra corrent des de l'electròlit al metall, càtodes, estan protegides.
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La protecció catòdica consisteix a convertir en càtode tota la superfície metàl·lica que volem protegir

i aconseguir que per ella hi penetri corrent en lloc de sortir-ne.

Fig. 11.2  Protecció catòdica

11.1  Tipus de protecció catòdica

Si connectem una barra de ferro, que a la sèrie electroquímica figura amb un potencial de -0,441 V, amb

una barra de zinc de potencial -0,762 V, aquesta diferència de potencial dóna lloc a un corrent, del zinc

(ànode) al ferro (càtode), a través de l'electròlit.

Hem protegit catòdicament el ferro sacrificant el zinc. Aquest sistema es coneix com a protecció

catòdica per ànodes de sacrifici.

Fig. 11.3  Esquema del muntatge d'una protecció per ànodes de sacrifici 



12711  Protecció catòdica i inhibidors

La protecció s'aconsegueix unint el metall que es vol protegir amb un altre que figura com a més

electronegatiu a la sèrie electroquímica, encara que, com hem indicat anteriorment, és millor utilitzar

les sèries galvàniques.

La diferència de potencial de què disposem a l'exemple anterior és de 321 mV, que, dividits per la

resistència elèctrica del circuit, ens dóna la intensitat del corrent de què disposem.

Aquesta intensitat pot resultar massa alta; podem utilitzar com a ànode el metall que ens convingui i

aconseguir la diferència de potencial necessària per mitjà d'una font de corrent continu, el negatiu de

la qual connectarem a l'estructura que volem protegir.

Aquest mètode es coneix com a protecció catòdica per corrent imposat.

Fig. 11.4  Protecció per corrent imposat

11.2  Càlcul d'una instal·lació de protecció catòdica

11.2.1 Ànode de sacrifici

En projectar un sistema de protecció catòdica per ànodes de sacrifici, la dada que hem de considerar

és el potencial de l'ànode escollit. Els ànodes de sacrifici més utilitzats són els formats per aliatges de

zinc, magnesi i alumini. A la taula 11.1 es donen les característiques electroquímiques d'aquets aliatges.

Per al càlcul d'una instal·lació per ànodes de sacrifici se segueixen dos camins, el primer i més emprat

és a base d'aplicar la llei d'Ohm, i el segon a base de conèixer les intensitats que poden donar els ànodes

disponibles en un medi de resistivitat determinada.



R' (D:2BL)((2,3log(4L:r)&1))

r' (secció de l )ànode en cm 2:B) . 0,6

temps' (P : I)(1 : equivalent electroquímic)
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(11.2)

(11.3)

(11.4)

Taula  11.1

Metall gr/A x h Kg/A x any A x h/Kg A x any/Kg Rendiment A x h/Kg

corrent % valor pràct

Zinc 1,220 10,70 820 0,093 90 738

Alumini 0,335  2,94 2.985 0,340 50 1.492

Magnesi 0,454 3,98 2.204 0,251 60 1.322

Per utilitzar lallei d'Ohm, necessitem conèixer la resistència de l'ànode emprat. La diferència de

potencial és donada a la taula anterior.

Cada tipus d'ànode submergit o enterrat té una resistència determinada, que depèn de la resistivitat del

medi, de la longitud i el radi equivalent de l'ànode.

R resistència de l'ànode en ohms, L longitud en cm, D resistivitat del medi en ohms x cm, r  radi

equivalent.

El radi equivalent és el radi d'un cilindre d'igual secció transversal que l'ànode emprat quan aquest s'ha

consumit en un 40%.

És a dir, un cop decidida la densitat de corrent que volem aplicar, la multipliquem pel valor de la

superfície de la peça per protegir i obtenim la intensitat total necessària.

Coneixent la resistència dels ànodes emprats i la diferència de potencial entre ànode i metall protegit,

obtenim la intensitat que pot donar cada ànode i podrem calcular el nombre d'ànodes necessaris.

A l'altre procediment emprat disposem de la taula 11.2 amb la intensitat que pot donar cada ànode en

un médi determinat. Per exemple, en aigua de mar.                           

Per a calcular la vida d'un ànode s'aplica la Llei de Faraday,



vida(anys)' (amp.any/Kg)(pes ànode en Kg)(rendiment)(factor d )utilització)
Intensitat en amp
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Taula 11.2  Intensitat màxima dels ànodes comercials de Zn en aigua de mar

Tipus Pes net Superfície Intensitat mA Vida mitjana

cm màxima2

WP.O 0,44 90 50 9 mesos

WP.1 1,32 18 90 1,5 anys

WP.2 2,25 260 150 1,5 anys

W.62 6,50 750 300 2 anys

W.112 11,10 1.400 500 2 anys

R.21 0,90 237 130 7 mesos

R.27 1,40 308 170 9 mesos

WE.802 0,35 100 65 6 mesos

WE.1202 1,25 226 140 9 mesos

A l'equació 11.4 s'ha de considerar el factor rendiment i el factor d'utilització, ja que en el moment que

un ànode s'ha consumit en un %  ja no pot donar una intensitat raonable.

Els valors més freqüents es donen a la taula següent

Taula 11.3  Rendiment d'un ànode

 

Ànode Am x any /Kg Rendiment  % Factor d'utilització

Zinc 0.093 90 85

Alumini 0.340 90 85

Magnesi 0.251 50 85
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S'ha d'evitar la possibilitat d'ombres en la distribució del corrent, quan calculem el nombre d'ànodes.

Per assegurar un bon repartiment de corrent és imprescindible que la distància entre l'ànode i l'estructura

sigui suficient.

El primer metall emprat com a ànode de sacrifici fou el zinc i encara és molt emprat, pel valor alt del

seu potencial de dissolució, que dóna lloc a un alt rendiment de corrent.

Un dels factors que pot limitar la utilització del zinc és la resistivitat del medi; s'aconsella no utilitzar-lo

a resistivitats més grans dels 1.000 ohms x cm

També s'ha d'evitar utilitzar-lo en presència d'aigües dolces a temperatures per sobre de 65 ºC, perquè

en aquestes condicions pot invertir la polaritat en relació amb l'acer i actuar com a càtode, o quedar

passivat pels carbonats precipitats.

Per la situació a la sèrie electroquímica, l'alumini, té una capacitat de corrent molt alta, de manera que

un sol ànode d'alumini fa els mateixos efectes que tres de zinc, i així compensa el preu més alt. El

desenvolupament de nous aliatges ha fet créixer la seva utilització, sobretot en la construcció naval.

La utilització del magnesi i els seus aliatges implica un baix rendiment de corrent i una alcalinització

del médi en contacte amb l'estructura que s'ha de protegir.

11.2.2  Protecció catòdica per corrent imposat

L'energia per aconseguir rebaixar el potencial de l'estructura que s'ha de protegir s'obté, en aquest cas,

per mitjà d'una font de corrent continu variable, normalment un rectificador alimentat per corrent altern.

El pol negatiu del rectificador es connecta a l'estructura i el positiu a un llit d'ànodes submergits o

enterrats.

El càlcul de la instal·lació, coneguda la intensitat, consisteix a dimensionar els rectificadors i els ànodes.

S'han de considerar les caigudes de potencial en els conductors, que se sumaran a la tensió ànode-càtode

calculada.

El sistema de corrent imposat té l'avantatge que, enfront de la utilització d'ànodes de sacrifici, permet

fixar la tensió del rectificador.

Com a ànodes es poden fer servir trossos de ferralla que es consumeixen. També s'utilitza l'alumini en

proteccions en què el medi és aigua dolça, freda o calenta. Però en general s'utilitzen ànodes

permanents, de baix consum: ferrosilici, grafit, magnetita, titani-platí, plom-plata, plom-platí.
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En els últims anys s'utilitzen comercialment ànodes de titani recoberts amb una capa en la que es

barregen òxids de ruteni i de titani ( D.S.A ).

També s'estan introduint ànodes continus de polímers. La taula següent compara diferents tipus d'ànodes

per corrent imposat.

Taula  11.4

Caracterìstiques  Tipus d'ànodes

DSA/Ti PT/Ti Grafit Pb/Ag Fe/Si Magnetita Ray-Chem

Densitat       4-6 4-6 1-3 12 8 3-5 2

gr/cm3

Densitat corrent 80-100 30-80 0,1-0,4 6-18 1-2 8-10 7$10 -50$10

mA/cm2

-3 -3

normal

màxim 110 110 0.6 30 3 10 0.25

Consum mg/A x 4-5 6 250$10 68$10 250$10 1,5$10

any

3 3 3 3

11.3   Inhibidors

Són substàncies que disminueixen l'agressivitat del medi envers el metall, o bé per reduir la probabilitat

que tingui lloc la corrosió, o bé per a reduir la velocitat d'atac, bé per ambdues coses conjuntament.

S'utilitzen generalment quantitats menors de l'1% en dissolució aquosa, però també es poden emprar

en fase gasosa. Poden ser compostos orgànics o inorgànics.

Fisher proposa com a mecanisme de l'actuació dels inhibidors el fet d'originar:

a) Sobretensions.

b) Catàlisis negativa de reaccions.

c) Reduccions o oxidacions de l'inhibidor.

d) Alteracions del curs de destrucció o creixement electrolític dels cristalls metàl·lics, per addició sobre

determinades superfícies metàl·liques.
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Entre els inhibidors orgànics destaquen els tritions, compostos orgànics sulfurats del tipus 4,5 ditio

ciclopent 2 tio 1, amb enllaços -S-C=S. Com que la distància entre els àtoms de sofre és pràcticament

igual ( 2,87 A  ) a la distància Fe-Fe de la xarxa cristal·lina del ferro, s'afavoreix, per a la geometria,0

la deposició de les molècules d'inhibidor sobre la superfície del ferro, però a més els àtoms de sofre

estableixen un intercanvi d'electrons amb els àtoms de ferro veïns.

Cada àtom de ferro necessita donar només un electró al sistema mòbil del tritió, i la resta d'electrons

s'empren per formar enllaços metàl·lics dintre de la xarxa. La pel·lícula de tritió cobreix el ferro i creix

per tota la superfície.

Els inhibidors inorgànics s'apliquen com a additius en sistemes de calefacció o refrigeració. A vegades

actuen com a passivadors de la mateixa forma que les solucions de dicromats o nitrits, alterant el

potencial del ferro. D'altres, com la sosa, formen un hidròxid de ferro protector.

En general els inhibidors es poden dividir en dos grups:

Inhibidors anòdics

Inhibidors catòdics

segons si formen una capa protectora a la regió anòdica o a la catòdica.

Si una substància actua com a inhibidor anòdic, la capa protectora ha de ser prou compacta per evitar

el pas dels ions metàl·lics a la dissolució. Ha de formar directament sobre la superfície un producte de

reacció anòdic.

Si el procés té lloc a una determinada distància del metall, s'origina una bombolla esponjosa no

protectora.

Els hidròxids alcalins fan d'inhibidors anòdics, quan el ferro està submergit en aigua. Els inhibidors

anòdics donen bons resultats si estan en concentracions correctes, altrament podrien provocar una

corrosió per picat ja que l'atac queda localitzat.

El ferro en una dissolució aquosa neutra necessita oxigen per a una reacció corrosiva catòdica i es

protegeix afegint sals metàl·liques, que formen hidròxids poc solubles ( el SO Zn recobreix el càtode4

de Zn(OH)  ).2

L'atac d'àcids a metalls amb despreniment d'hidrogen pot ser frenat per inhibidors catòdics. Per

exemple, la presència d'As amb àcid sulfúric disminueix l'atac del ferro per la formació d'una pel·lícula

protectora de compostos arsenicals a la regió catòdica del ferro.
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Els inhibidors gasosos s'utilitzen amb gran efectivitat per a embalatges. Generalment s'utilitzen papers

impregnats amb productes químics: fosfat disòdic, nitrit potàssic i sobretot amines i nitrits d'amines

orgànics.

Si l'embalatge té lloc amb caixes, els espais buits que poden quedar a l'interior d'una peça es

recobreixen del paper impregnat, l'inhibidor s'evapora i sobre la superfície metàl·lica per protegir

s'origina una atmosfera protectora, d'aquesta manera les peces no necessiten ser engreixades ni tractades

amb petroli.
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12   Control i mesura de la velocitat de corrosió

12.1   Introducció

En els primers assaigs es mesurava la tendència que tenia cada metall a experimentar la corrosió. L'any

1928 Vernon assenyalava que la possibilitat que un material es deteriorés per la corrosió era funció tant

del metall o aliatge com del medi agressiu particular.

De forma que és necessari analitzar el comportament del sistema metall/medi.

El mètode més directe per a la determinació quantitativa de la corrosió implica la pesada i el

mesurament de les dimensions de la mostra abans de l'assaig, amb repetició dels mesuraments després

d'un temps conegut d'exposició al medi agressiu; aquest temps es pot perllongar considerablement per

poder obtenir resultats significatius.

Altres mètodes de valoració de la corrosió es fonamenten en la inspecció visual, determinacions de la

profunditat del picat, la quantitat de metall dissolt, la quantitat d'hidrogen desprès, canvis experimentats

en les propietats físiques, examen micro i macroscòpic del metall atacat.

Sempre és necessari un plantejament adequat de l'assaig de corrosió; fa 50 anys les previsions podien

fallar per la falta de coneixements bàsics en què calia fonamentar-lo.

Avui els perills més grans d'error poden provenir de la complexitat de les tècniques emprades, que

requereixen una formació especial per poder-les utilitzar correctament.

Speller assenyalava l'any 1935 que una gran part de les falses interpretacions i diferències d'opinió

respecte a la durada de diferents tipus de ferro es devien a assaigs no adequats i a observacions

equivocades.

Molts assaigs s'han projectat més amb la idea d'obtenir resultats ràpids que per controlar les variables

més importants.



CO2% H2O 6 CO3H2

Fe 2%% H2O 6 Fe(OH)2% 2H %

Fe 2% 6 Fe 3%% e &

Fe 2%% 3H2O 6 Fe(OH)3% 3H %% e &

Fe(OH)3 6 Fe 3%% 3OH & Ps Fe(OH)3' (Fe 3%)(OH)3'10&36
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12.2   Diagrames de Pourbaix

Els potencials d'elèctrode de molts metalls s'han mesurat a partir de dades termodinàmiques. Combinant

aquelles dades amb les de solubilitat d'òxids i hidròxids i les constants d'equilibri corresponents, es

poden obtenir els diagrames de Pourbaix, que proporcionen informació sobre les fases

termodinàmicament estables en funció del potencial d'elèctrode i del pH.

En tractar de deduir aquests diagrames és necessari considerar la possibilitat que tinguin lloc quatre

tipus diferents de reaccions:

a) Sense intervenció d'H   ni d'electrons,+

b) Amb la intervenció només d'H ,+

c) Amb la intervenció només d'electrons,               

d) Amb la intervenció simultània d'ions H  i electrons,+

Per representar els diagrames de Pourbaix corresponents s'estudien en cada cas les reaccions principals

que hi intervenen. 

En el cas del ferro, les línies que figuren en el diagrama, poden deduir-se de la manera següent:

Línia 1



Fe(OH)2 6 Fe 2%% 2OH & Ps Fe(OH)2' (Fe 2%)(OH)2'1.64 10&14

Fe 3%% e & 6 Fe 2%
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Fig. 12.1  Diagrama de Pourbaix per al ferro 

considerant la concentració de Fe  = 1  i  pH = 2. Línia 23+

considerant la concentració de Fe  = 1  i  pH = 6,9. Línia 32+

a 25EC i concentracions iguals a 1 E=0,76.



Fe 2%% 2e & 6 Fe

Fe 3%' Fe 2%% e & E' 0.76% 0.059 log Fe 3%/Fe 2%

Fe 3%' Ps /(OH)3' Ps (H %)3/kW 3

E' 0,76% 0,059 log(10&36:10&42)&0,18 pH

E' 1,12& 0,18 pH

Fe 3%' Ps /(OH)3

Fe 2%' Ps ) /(OH)2

E' 0,28& 0,06 pH
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(12.9)

(12.10)

(12.11)

(12.12)

(12.13)

(12.14)

(12.15)

Línia 4

a 25EC i concentracions iguals a 1 E= -0,44.

Entre pH=2 i pH=7, l'intercanvi d'electrons té lloc del Fe(II) al Fe(III) que procedeixen del precipitat.

Línia 5

però com que  [Fe ]= 1  i d'acord amb 2+

 

queda

és a dir

les concentracions electroactives provenen dels dos precipitats.

Línia 6

i

llavors,

l'única espècie electroactiva a pH més gran de 7 i a potencials baixos és el Fe  que procedeix del2+



Fe 2%' Ps ) /(OH)2' Ps ) (H %)2/ kW 2

E' &0,02& 0,6 pH

2H %% 2e &' H2 E' &0,059 pH

4OH &' O2% H2O% 4e E' 1,24& 0,059 pH
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(12.17)

(12.18)

(12.19)

precipitat que pot reduir-se a ferro element.

Línia 7

a una concentració diferent a la unitat,

Línia a:  per sota d'aquesta línia s'allibera H2

Línia b:  per sobre d'aquesta línia es desprèn O2

Els diagrames de Pourbaix proporcionen una base ferma termodinàmica per interpretar les reaccions

de corrosió.

S'ha d'insistir, però, que si bé serveixen de guia, no s'han d'utilitzar d'una forma cega per fer prediccions.

No tenen en compte la cinètica dels fenòmens, ja que es basen en dades termodinàmiques.

Les regions assenyalades com de corrosió, immunitat i passivitat representen condicions en les quals,

sota condicions d'equilibri, la corrosió pot tenir lloc, no pot tenir lloc o no té lloc, respectivament. 

La passivitat es pot destruir, però no la immunitat.

 

12.3  Corbes de polarització

El potencial del metall en contacte amb una determinada dissolució, a més de poder-se modificar en

funció del temps, canvia de la mateixa forma en funció de la densitat de corrent que s'apliqui, perquè

es fa actuar d'elèctrode en una cel·la electroquímica.

El canvi de potencial a partir de l'estat d'equilibri, com a resultat del fluix de corrent, es coneix amb el

nom de polarització i l'expressió gràfica de la funció potencial / densitat de corrent es coneix com a
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corba de polarització.

A la figura 12.2 tenim representat un diagrama de polarització anòdica d'un acer inoxidable AISI 430.

Les corbes ens donen una informació molt interessant sobre les zones de passivació i activació, la

formació i destrucció de pel·lícules protectores sobre metalls, en diferents electròlits de poder oxidant

variable.

Per a l'obtenció experimental de les corbes de polarització hi ha dues possibilitats: controlar el corrent

i mesurar el potencial resultant, la qual cosa dóna lloc a dos tècniques: la potenciostàtica i la

galvanostàtica.

Fig. 12.2  Polarització anòdica d'un acer inoxidable AISI 430

Avui té més importància la primera, encara que la segona es va utilitzar amb anterioritat. Per la facilitat

del seu muntatge experimental només es necessita una FEM gran en comparació amb els canvis de

polarització dels elèctrodes, aplicada a través d'una resistència elevada.

La regió A és activa, el metall experimenta corrosió, el potencial aplicat esdevé més positiu.

A B acaba l'augment de corrosió i comença la passivació. La pèrdua de reactivitat química sota certes

condicions ambientals és deguda probablement a la formació d'un film sobre la superfície del metall

(passivació). 

Aquest punt es caracteritza per dos valors: el potencial passiu i la densitat de corrent crítica.

A la zona C el corrent disminueix ràpidament per formar-se la pel·lícula passivant.

S'observa a continuació un petit pic secundari seguit per la regió D en la qual hi ha una petita variació
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en el corrent quan el potencial augmenta.

El film passivant té tendència a destruir-se a la regió E, que rep el nom de transpassiva.

Un diagrama potenciodinàmic de polarització anòdica pot subministrar informació sobre:

a) la possibilitat que un material es passivi espontàniament en un medi determinat;

b) la regió de potencial en què l'espècie roman passiva;

c) la velocitat de corrosió de la zona passiva.

12.4   Diagrames de Tafel

El fet que una espècie sigui passivada o no depèn de la forma de la intersecció dels diagrames

individuals de polarització anòdica i catòdica.

     

Fig. 12.3  Diagrama de Tafel

En aquests diagrames se superposen les corbes de polarització anòdica i catòdica. E  correspon al puntcorr

d'intersecció de les corbes anòdiques i catòdiques. Com era de preveure, a la proximitat d' E  ambdóscorr

corrents són presents, però experimentalment només és possible mesurar el corrent net.

Si la corba catòdica talla a l'anòdica només a la regió passiva, el material es passivarà espontàniament.



)E : )I ' ($a.$c) : (2.3Icorr($a%$b))

Icorr' B:Rp B' ($a.$c) : (2.3($a%$c))
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Això té lloc amb l'acer inoxidable i el titani en dissolucions àcides que continguin oxidants.

Si la corba catòdica talla l'anòdica en la regió activa l'espècie experimenta la corrosió ràpidament. Això

s'observa en el titani en dissolució diluïda de SO H  o HCl en presència d'aire.4 2

12.5  Polarització lineal. Resistència de polarització

Bonhoeffer i Jena observaren l'any 1951 que la pendent de les línies rectes que relacionen el potencial

amb la densitat de corrent podia assimilar-se a una resistència de polarització. L'any 1958 Stern va

demostrar que l'expressió d'aquesta resistència derivava del fet que la diferència entre dues funcions

exponencials equival a una funció lineal entre certs límits.

Essencialment el mètode que desenvolupa Stern es basa en la mesura del corrent I  -I , entre l'elèctrode1 2

de treball i el contra elèctrode, corresponent a una petita modificació del potencial a partir del potencial

de corrosió.

És convenient que la variació de potencial no sigui superior a 10 mV, altrament la corba que relaciona

E/I deixa de ser lineal. L'intensitat de corrent de corrosió, I , en un sistema que estigui sota controlcorr

de polarització per activació , és donada per

$  i  $  són els pendents de Tafel a les corbes logarítmiques anòdica i catòdica.a c

Si representem la resistència de polarització per  Rp

Per tant, la velocitat de corrosió, expressada com a I  per la llei de Faraday, és inversamentcorr

proporcional a la resistència de polarització.

12.6  Mesures d'impedància

La superfície de l'elèctrode en contacte amb un electròlit té una càrrega superficial que queda

equilibrada per una acumulació  d'ió a la superfície adjacent, la qual cosa converteix el sistema en

neutre.
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Per aquest sistema de càrregues, la regió pròxima a la superfície de l'elèctrode es coneix com a  doble

capa, i es pot considerar com un condensador en paral·lel amb la resistència del procés faradaic.

L'aplicació d'un senyal sinusoïdal a la proveta que experimenta la corrosió pot subministrar informació

sobre l'estat i el comportament de la superfície de la proveta, que actua com si estigués constituïda per

una xarxa d'elements resistius i capacitius.

La resposta de la superfície a aquest senyal és útil tant per a les prediccions de comportament com per

explicar-lo.

El corrent altern resultant de la imposició sinusoïdal de potencial té dos components: el corrent associat

amb la reacció de transferència de càrrega, que rep el nom de corrent faradaic i és en fase amb el

potencial aplicat, i el corrent vinculat a la càrrega i la descàrrega de la capa doble, que és capacitiva per

naturalesa.

Per això la superfície de l'elèctrode es pot representar, en primera aproximació, com una senzilla xarxa

de resistència i condensador en paral·lel.

El vector impedància en el camp complex representa una combinació de resistències i reactàncies; l'eix

horitzontal és la part real de la impedància (component resistiu) i l'eix vertical, el component imaginari

(reactància capacitiva o inductiva).

Com que les expressions per a la resistència contenen com a variable la freqüència angular W de l'ona

emprada, tant la magnitud com l'angle de fase del vector impedància variaran amb W.

El diagrama d'impedància constitueix el lloc geomètric de les posicions ocupades per l'extrem del vector

Z en el seu recorregut pel pla complex. Cada punt del diagrama representa la magnitud i direcció del

vector impedància a una freqüència donada.

Aquesta forma de representar la variació de la impedància amb la freqüència es coneix com a diagrama

de Nyquist.

A la figura 12.4 es representa el circuit equivalent i el diagrama de Nyquist per a una combinació d'una

resistència i un condensador en paral·lel, que porta incorporat, a més, una resistència en sèrie, R .s

Els condensadors porten fàcilment a altes freqüències; quan la freqüència superi els 10 kHz, el

condensador C podrà pràcticament circuitar la resistència R , i en aquest cas la impedància passarà at

dependre únicament de l'efecte de la resistència R , que en el circuit equivalent simula la resistència des

la dissolució electrolítica, i de possibles pel·lícules sobre l'elèctrode.
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Aquesta circumstància coincideix amb el punt de tall del semicercle amb l'eix horitzontal (costat

esquerre).

A mesura que disminueix la freqüència, C es torna menys conductor, la qual cosa motiva que la

impedància traci en funció de W el semicercle de la figura. A molt baixes freqüències, W=0  i el

condensador deixa pràcticament de conduir, de manera que la impedància val la suma de R  i Rt, ques

coincideix amb el segon punt d'intersecció del semicercle amb l'eix horitzontal.

Fig. 12.4  Circuits equivalents i diagrama de Nyquist

El diàmetre del semicercle és R . En el sistema que estigui sota control d'activació R  coincideix ambt t

el valor mitjà de la resistència de polarització i, com que aquesta és inversament proporcional a la

velocitat de corrosió, ens permet una mesura d'aquesta velocitat.



MgSO4% Ca(OH)2 6 CaSO4% Mg(OH)2
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13  Corrosió del formigó

13.1   Atac sobre el ciment

Considerarem els tipus de corrosió provocats per causes químiques o físico-químiques.

Els tipus  d'efectes que cal considerar són :

a) Simultàniament amb la dissolució i l'eliminació de part dels components del ciment endurit,

especialment del Ca(OH) , disminueix el pH. Això origina un procés d'hidròlisi, una descalcificació i2

la formació d'un gel d'àcid silícic, hidròxid d'alumini i/o òxid de ferro.

   

b) Per la formació de noves combinacions produïdes per l'acció del medi agressiu, l'aglomerant

disminueix i, com a conseqüència, la resistència mecànica baixa.

Per exemple una possible reacció podria ser,

aquest hidròxid magnèsic s'afegeix amb l'àcid silícic i forma un silicat magnèsic hidratat que no actua

com a aglomerant i no té resistència mecànica.

c) Les expansions provocades per la formació de nous compostos donen lloc a l'aparició d'esquerdes.

A continuació estudiarem diferents medis o agents químics que poden provocar la corrosió.

13.1.1  Aigües toves

Les aigües toves ataquen generalment la superfície del formigó. L'acció d'aquestes consisteix en primer

lloc en la dissolució del Ca(OH) .nH O, que actua en el formigó com a aglomerant.2 2

A continuació, ja que el pH disminueix, també es destrueixen la resta de combinacions hidratades:



Ca(OH)2% CO2 6 CaCO3% H2O
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silicats, aluminats i ferrits; és per això que disminueix la resistència mecànica i el formigó acaba per

esfondrar-se.

Els formigons són atacats fortament; pel que fa al contingut de CaO del ciment, es redueix més del 20%.

A la superfície del formigó, l'hidròxid càlcic es transforma en CaCO  per l'acció del CO  de l'aire, i la3 2

calç dividida finament precipita en forma d'eflorescències blanques.

Per evitar la infiltració d'aquestes aigües, es pot augmentar la compacitat del  formigó, o procedir a

impermeabilitzacions.

La influència de l'augment de la temperatura és limitada. La corrosió produïda per aigua a 70 ºC és

lleugerament superior a l'ocasionada per aigua a 25 ºC.

   

13.1.2  Àcids

Poques vegades es troben a la naturalesa àcids lliures, amb excepció del carbònic. El caràcter àcid de

l'aigua pot provenir del CO  dissolt, d'àcids orgànics (húmics) o de sals àcides.2

La formació d'àcid sulfúric o sulfurós (per oxidació de sulfhídric o pirites) és la causa de la forta acidesa

de les aigües de les zones pantanoses.

El valor del pH pot variar en funció de la profunditat, l'estació de l'any i condicions meteorològiques.

Taula 13.1

Profunditat (m) pH Aigua Profunditat (m) pH Aigua

0,10 6,3 2,0 8,0

0,30 7,2 2,30 7,5

0,50 7,5 2,50 7,4

0,70 8,5 3,20 7,5

1,40 8,7 4,0 7,5

1,70 8,0 4,40 7,4

Exemple de la variació del pH de l'aigua subterrània en funció de la profunditat (Pou a Porososzio-Hongria,

segons Kreybig)



CaCO3% CO2% H2O X Ca(HCO3)2
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La zona superior de la capa freàtica, per l'acció del CO , és àcida. Una ordenació de cultius pot2

ocasionar variacions del pH. Els terrenys argilosos són alcalins i els sorrencs lleugerament àcids.

Els àcids en primer lloc, destrueixen la capa superficial de carbonat i a continuació formen sals solubles

amb el Ca(OH)  del formigó que són arrossegades per l'aigua. En són excepcions els àcids fosfòric i2

oxàlic, perquè les sals càlciques d'aquells són insolubles en aigua.

Els àcids sulfúric i sulfurós afegeixen a aquella acció la de l'aparició d'expansions per la corrosió

sulfatada.

Mereix una menció especial l'àcid carbònic. Per l'acció de l'àcid carbònic lliure la roca calcària es

transforma en bicarbonat soluble d'acord amb l'equació,

Quan el contingut d'àcid carbònic lliure és superior a la quantitat d'àcid carbònic necessària per a

l'estabilitat del bicarbonat càlcic, l'aigua pot atacar el formigó, ja que pot continuar amb la dissolució

de la calç.

Però quan l'aigua té un contingut d'àcid carbònic lliure més pertita de la necessària per l'equilibri

anterior es desprèn i diposita carbonat càlcic de l'aigua fins que es torna a aconseguir l'equilibri.

Si a l'aigua del subsòl hi ha algun carbonat, es combina amb l'àcid carbònic lliure i forma bicarbonat,

disminueix la quantitat de CO  lliure fins a arribar a l'equilibri i acaba l'acció agressiva. L'acció de l'àcid2

carbònic és diferent a la dels altres àcids perquè només forma sals amb la calç i mai amb l'alúmina.

W.M. Moskwin representa la marxa de la corrosió causada per l'àcid carbònic de forma esquemàtica

a la figura 13.1.

La zona en què l'aigua se satura de bicarbonat rep el nom de zona de destrucció. A la zona de

compactació, el formigó s'impermeabilitza a poc a poc, la solució saturada de bicarbonat amb contacte

amb l'hidròxid càlcic va precipitant el carbonat càlcic.

Una vegada l'àcid carbònic ha produït la dissolució de la calç ataca els silicats càlcics del ciment fins

que, finalment, només queda l'àcid silícic.

Amb relació a l'àcid carbònic, hem de tenir en compte, que en presència d'oxigen tant a l'aigua com a

l'atmosfera humida l'àcid carbònic pot produir la corrosió de l'armadura.    



3MgSO4% 3CaO.Al2O3.6H2O 6 3CaSO4% 2Al(OH)3% 3Mg(OH)
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Fig. 13.1   Marxa esquemàtica de la corrosió per àcid carbònic

13.1.3  Ió magnesi

A les aigües subterrànies, l'ió magnesi apareix en forma de sulfat, clorur o bicarbonat.

Totes les sals de magnesi, menys el bicarbonat, ataquen el formigó, i actuen sobre l'hidròxid càlcic i

també sobre les altres possibles sals càlciques.

El carbonat magnèsic no representa un risc per al formigó perquè és molt poc soluble. Però en presència

d'àcid carbònic, es dissol en forma de bicarbonat de magnesi i l'ió magnesi pot exercir una acció

destructora.

L'ió magnesi és especialment perillós en presència d'ió sulfat, perquè la cristal·lització del guix format

fa que la impermeabilització del formigó sigui mínima.

El clorur magnèsic produeix una forta corrosió del ferro, per la qual cosa no es pot emprar en el formigó

armat.



CaCO3% 2NH4Cl 6 CaCl2% (NH4)2CO3

Ca(OH)2% 2Na2NO3 6 Ca(NO3)2% NaOH
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13.1.4  Sals amòniques

Les sals amòniques es produeixen principalment per les aigües residuals domèstiques o industrials i pels

adobs minerals.

L'acció d'aquestes sals és més perillosa que la de les magnèsiques, perquè es forma amoníac, que

desapareix; per tant, a partir de l'hidròxid càlcic es formen sals càlciques de bona solubilitat, que són

arrossegades per l'aigua i en lloc d'elles no queda res.

Els porus queden buits i l'estructura queda cada vegada més porosa.

13.1.5  Nitrats i nitrits

Actuen com a combinacions que produeixen un intercanvi iònic i transformen els compostos càlcics en

d'altres solubles.

13.1.6  Ió clorur

La lixiviació dels adobs minerals, les aigües residuals de determinades indústries i les atmosferes

marines poden subministrar una quantitat importat d'ió Cl . Els clorurs reaccionen amb la calç del-

ciment i formen compostos solubles.

De tota manera hem de considerar que, si el contingut de clorurs és important, el procés de formació

del sulfoaluminat càlcic és molt lent i l'atac sobre el ciment dels sulfats queda disminuït.

13.1.7  Ió sulfat

Els sulfats més perillosos pel ciment són l'amònic, el càlcic, el magnèsic, i el sòdic. Els sulfats poden

provenir de diferents compostos orgànics o inorgànics que contenen les terres.

O bé provinents de la descomposició biològica de diferents substàncies orgàniques, de contaminacions

industrials, etc.



3CaSO4% 3CaO.Al2O3% 31H2O 6 3CaO.Al2O3.3CaSO4.31H2O

CaMg(CO3)2% 2NaOH 6 CaCO3% Na2CO3% Mg(OH)2

Na2CO3% Ca(OH)2 6 2NaOH% CaCO3
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Una de les causes de l'acció agressiva dels sulfats és la reacció amb el Ca(OH)  lliure del ciment, perquè2

provoquen la precipitació de guix i, en produir un augment de volum considerable, donen lloc a la

destrucció del formigó per la forta expansió produïda.

La sal complexa obtinguda cristal·litza en forma d'agulles i el volum final és el 227 % de l'original.

13.1.8  Corrosió alcalina

La corrosió es produeix per reacció dels àlcalis, la calç alliberada pel ciment i l'àcid sílicic amorf o

dèbilment cristal·lí. La reacció de l'àrid amb l'àlcali produeix un gel d'àlcali-sílice que absorbeix aigua

i provoca un augment de volum considerable per expansió, la qual cosa dóna lloc a la formació d'una

xarxa d'esquerdes al formigó.

 Fig. 13.2   Formes típiques de clivelles degudes a expansions alcalines

Clivella principal, clivella perifèrica, clivelles capilars

La reacció àrid-àlcali s'activa a temperatures altes. A més de les roques silícies, les dolomítiques també

són destruïdes per aquest procés,

El carbonat alcalí resulten reacciona amb la calç alliberada del ciment i torna a formar hidròxid, i la

reacció prossegueix.
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(13.10)

13.1.9  Corrosió microbiològica

A més dels factors químics o fisico-químics estudiats, poden intervenir en els processos de corrosió

d'aquest material els factors biològics següents:

Bacteris aeròbics

Les productores de sulfats actuen produint oxidacions i donen lloc a l'aparició de sulfats. Les famílies

més importants són les Beggiatoa i les Thiotrix.

D'altres poden transformar les combinacions amòniques en nitrits o nitrats, també és important la

formació dels àcids làctic i butíric per l'acció de bacteris. Les ferruginoses, Crenothrix, Leptothrix,

Gallionella, tenen com a funció vital

Aquest CO  és el que ocasiona problemes sobre el formigó. Aquests bacteris es desenvolupen sobre2

òxids de ferro i principalment en ciments de contingut alt de Fe O .2 3

Bacteris anaeròbics

Actuen reduint els sulfats a àcid sulfhídric i en general disminueixen el grau d'agressivitat de les aigües

sobre el formigó, però poden donar lloc a la corrosió de les armadures per l'acció de l'àcid sulfhídric

alliberat.

13.2  Corrosió sobre les armadures

En general, el formigó protegeix les armadures de l'agressivitat del medi. Però és freqüent la corrosió

de les armadures en determinades condicions.

En un formigó compactat de forma adient, la carbonatació no penetra a grans profunditats, però pot

actuar sobre les armadures pròximes a la superfície.

El clorur càlcic actua sobre el formigó com a electròlit i provoca l'aparició d'una forta corrosió sobre

les armadures, encara que aquesta acció és limitada per la petita quantitat de CaCl  emprada i per la2

petita porositat del formigó.
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L'acer subjecte a tracció es corroeix molt més ràpidament que el que es troba en condicions normals.

L'acer pre-tensat és molt més sensible a l'acció dels clorurs, de manera que en aquest cas només

s'autoritza emprar un 0,1% de CaCl  sobre el pes del ciment.2

Fig. 13.3  La corrosió de les armadures dóna lloc a l'aparició d'esquerdes 

13.3  Protecció del formigó i de les armadures

Per evitar la destrucció del formigó és interessant emprar ciment amb un contingut petit d'aluminat

tricàlcic, emprar mètodes especials per aconseguir una bona compactació o emprar un tractament

superficial.

Pel que fa a la compactació és aconsellable que la quantitat de ciment sigui com a mínim de l'ordre de

400 Kg/m , especialment si ha d'entrar en contacte amb aigua de mar.3

Els àrids han de ser de la millor qualitat possible, és preferible emprar grava de riu, per obtenir el mínim

de porus. La relació aigua/ciment ha d'estar entre 0,35 i 0,4.

Es poden emprar impermeabilitzants de massa i plastificants. Com a impermeabilitzants de massa, es

poden emprar llixius sulfítics i alguns sabons (Sikaplast, Plastiment, etc.).

També es poden emprar solucions fèrriques, ja que es forma l'hidròxid fèrric col·loïdal que produeix
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el taponament dels porus i no s'elimina per lixiviació.

El recobriment de les armadures ha de ser com a mínim d'una gruixària de 2 cm, per a formigó en

contacte amb aigües marines es recomana que hi hagi 5 cm entre les armadures i el medi.

Pel que fa als tractaments superficials, els més emprats són:

a) Recobriments amb vidre soluble

El vidre soluble en contacte amb la calç del ciment forma un gel d'àcid silícic que obstrueix els porus

capil·lars. Millora la qualitat del formigó superficial.

b) Recobriments amb sabons

Un tractament superficial a base de sabó sòdic i clorur de zinc forma sabons metàl·lics insolubles.

S'empra principalment a la zona d'oscil·lació de la capa freàtica.

c) Protecció amb pintures

Es poden emprar esmalts formats per resines fenòliques, alquídiques o epoxi, o bé pintures bituminoses

i de quitrà.

Generalment les pintures bituminoses s'apliquen en calent, a 50-60º, sobre superfícies seques i sense

pols, és important que el formigó tingui certa edat, si no la humitat interna pot desprendre la pintura.
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