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1. ВВЕДЕННЯ 

 

Корозія призводить щорічно до мільярдних збитків, і вирішення цієї проблеми є 

важливим завданням. Основний збиток, що заподіюється корозією, полягає не у втраті 

металу як такого, а у величезній вартості виробів, що руйнуються корозією. От чому 

щорічні втрати від неї в промислово розвинених країнах такі великі. Дійсні збитки від 

корозії не можна визначити, оцінивши тільки прямі втрати, до яких відносяться вар-

тість конструкції, що руйнується, вартість заміни устаткування, витрати на заходи що-

до захисту від неї. Ще більший збиток складають непрямі втрати. Це простої устатку-

вання при заміні зруйнованих корозією деталей і вузлів, витік продуктів, порушення 

технологічних процесів. 

Ідеальний захист від корозії на 80 % забезпечується правильною підготовкою по-

верхні, і лише на 20 % якістю використовуваних лакофарбних матеріалів і спосібом їх 

нанесення. Найбільш продуктивним і ефективним методом підготовки поверхні перед 

подальшим захистом субстрата є абразивоструйнє очищення. 

Зазвичай виділяють три напрями методів захисту від корозії: 

1. Конструкційний. 

2. Активний. 

3. Пасивний. 

Для запобігання корозії як конструкційні матеріали застосовують неіржавіючі 

сталі, кортеновскі сталі, кольорові метали. При проектуванні конструкції прагнуть ма-

ксимально ізолювати від попадання корозійного середовища, застосовуючи клеї, гер-

метики, гумові прокладки. 

Cталь кортенова (сталь «кортен», кортен-сталь, кортеновая сталь) 

(англ. COR-TEN steel)  легована сталь. COR-TEN — зареєстрована торгова марка Unit-

ed States Steel Corporation (USS). Іноді називається «Corten steel». Перша розроблена 

кортенова сталь отримала найменування A 242 («COR-TEN A») від ASTM 

International. Основні легуючі елементи: 0.12 C, 0.27-0.75 Si, 0.20-0.50 Mn, 0.015-0.06 

Al, 0.25-0.55 Cu, 0.50-1.25 Cr, 0.65 Ni. Потім з'явилися марки A 588 («COR-TEN B») і A 

606 для тонких листів. Всі ці сплави широко використовуються. 

Застосовується в суднобудуванні, промисловому і цивільному будівництві як 

конструкційний і декоративний матеріал. Часто використовується для створення ску-

льптур. 

Кортенові  сталеві листи здаються бронзовими, хоча на перевірку вони просто ір-

жаві, в цьому і є секрет «вічної» сталі з бархатистою фактурою: її окисна плівка не ро-

змивається водою, тому сталь, раз заіржавівши, назавжди зберігає свій благородно-

коричневий колір. 
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Активні методи боротьби із корозією направлені на зміну структури подвійного 

електричного шару. Застосовується накладення постійного електричного поля за до-

помогою джерела постійного струму, напруга вибирається з метою підвищення елект-

родного потенціалу металу, що захищається. Інший метод - використання жертовного 

анода, активнішого матеріалу, який руйнуватиметься, оберігаючи виріб, що захища-

ється. 

Як захист від корозії може застосовуватися нанесення будь-якого покриття, яке 

перешкоджає утворенню корозійного елементу (пасивний метод). 
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2. КОРОТКА ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

 

Корозія (від латин. corrosio  роз'їдання)  це мимовільне руйнування металів в ре-

зультаті хімічної або фізико-хімічної взаємодії з навколишнім середовищем. У загаль-

ному випадку це руйнування будь-якого матеріалу, будь то метал або кераміка, дерево 

або полімер. Причиною корозії служить термодинамічна нестійкість конструкційних 

матеріалів до дії речовин, що знаходяться в середовищі, що контактує з ними. Прик-

лад  киснева корозія заліза у воді: 4Fe + 6Н2О + ЗО2 = 4Fe(OH)3. Гідратований оксид 

заліза Fe(OН)3 і є тим, що називають іржею. 

У повсякденному житті для сплавів заліза (сталей) частіше використовують тер-

мін «іржавіть». Менш відомі випадки корозії полімерів. Стосовно них існує поняття 

«старіння», аналогічне терміну «корозія» для металів. Наприклад, старіння гуми із-за 

взаємодії з киснем повітря або руйнування деяких пластиків під впливом атмосферних 

опадів, а також біологічна корозія. Швидкість корозії, як і будь-якій хімічній реакції, 

дуже сильно залежить від температури. Підвищення температури на 100 градусів мо-

же збільшити швидкість корозії на декілька порядків. 

 

2.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ КОРОЗІЇ 

 

Корозійні процеси відрізняються широким розповсюдженням і різноманітністю 

умов і середовищ, в яких вони протікають. Тому поки немає єдиної і всеосяжної кла-

сифікації випадків корозії, що зустрічаються. 

За типом агресивних середовищ, в яких протікає процес руйнування, корозія 

може бути наступних видів: 

 газова корозія; 

 атмосферна корозія; 

 корозія в неелектролітах; 

 корозія в електролітах; 

 підземна корозія; 

 біокорозія ; 

 корозія під впливом блукаючих струмів. 

За умовами протікання корозійного процесу розрізняються наступні види: 

 контактна корозія; 

 щілинна корозія; 

 корозія при неповному зануренні; 

 корозія при повному зануренні; 

 корозія при змінному зануренні; 

 корозія при терті; 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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 міжкристалітна корозія; 

 корозія під напругою. 

По характеру руйнування: 

 суцільна корозія, що охоплює всю поверхню: 

o рівномірна; 

o нерівномірна; 

o виборча; 

 локальна (місцева) корозія, що охоплює окремі ділянки: 

o плямами; 

o виразкова; 

o точкова (або питинг); 

o крізна; 

o міжкристалітна  (що розшаровує в деформованих заготівках і ножова в звар-

них з'єднаннях). 

Головна класифікація проводиться по механізму протікання процесу. Розрізня-

ють два види: 

 хімічну корозію; 

 електрохімічну корозію. 

Корозія металів  руйнування металів унаслідок хімічної або електрохімічної вза-

ємодії їх з корозійним середовищем. Для процесу корозії слід застосовувати термін 

«корозійний процес», а для результату процесу  «корозійне руйнування». Утворення 

гальванічних пар з користю застосовують для створення батарей і акумуляторів. З ін-

шого боку, утворення такої пари приводить до несприятливого процесу, жертвою яко-

го стає цілий ряд металів,  корозії. Під корозією розуміють те, що відбувається на по-

верхні електрохімічне або хімічне руйнування металевого матеріалу. Найчастіше при 

корозії метал окислюється з утворенням іонів металу, які при подальших перетворен-

нях дають різні продукти корозії. Корозія може бути викликана як хімічним, так і еле-

ктрохімічним процесом. Відповідно, розрізняють хімічну і електрохімічну корозію ме-

талів. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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2.2. ТИПИ КОРОЗІЇ 

2.2.1. ЕЛЕКТРОХІМІЧНА КОРОЗІЯ 

 

Руйнування металу під впливом гальванічних елементів, що виникають в коро-

зійному середовищі, називають електрохімічною корозією. Не слід плутати з електро-

хімічною корозією корозію однорідного матеріалу, наприклад, іржа заліза або  т.  п. 

При електрохімічній корозії (найбільш часта форма корозії) завжди потрібна наявність 

електроліту (конденсат, дощова вода і  т.  д.), з яким стикаються електроди  або різні 

елементи структури матеріалу, або два різні дотичні матеріали з окислювально-

відновними потенціалами, що розрізняються. Якщо у воді розчинені іони солей, кис-

лот, або  т.  п., електропровідність її підвищується, і швидкість процесу збільшується. 

Корозійний елемент 

При зіткненні двох металів з різними окислювально-відновними потенціалами і 

зануренні їх у розчин електроліту, наприклад, дощової води з розчиненим вуглекис-

лим газом CO2, утворюється гальванічний елемент, так званий корозійний елемент. 

Він є не що інше, як замкнутий гальванічний осередок. У ньому  відбувається повільне 

розчинення металевого матеріалу з нижчим окислювально-відновним потенціалом; 

другий електрод в парі, як правило, не кородирує. Цей вид корозії особливо властивий 

металам з високими негативними потенціалами. Так, зовсім невеликої кількості домі-

шки на поверхні металу з великим редокспотенціалом вже достатньо для виникнення 

корозійного елементу. Особливо схильні до ризику місця зіткнення металів з різними 

потенціалами, наприклад, зварювальні шви або заклепки. 

Якщо електрод корозійно-стійкий, що розчиняється, процес корозії сповільню-

ється. На цьому заснований, наприклад, захист залізних виробів від корозії шляхом 

оцинковування  цинк має більш негативний потенціал, ніж залізо, тому в такій парі 

залізо відновлюється, а цинк повинен кородирувати. Проте у зв'язку зі створенням на 

поверхні цинку оксидної плівки процес корозії сильно сповільнюється. 



 11 

 

 

2.2.2. ВОДНЕВА І КИСНЕВА КОРОЗІЯ 

 

Якщо відбувається відновлення іонів H3O+ або молекул води H2O, говорять про 

водневу корозію або корозію з водневою деполяризацією. Відновлення іонів відбува-

ється по наступній схемі: 

2H3O+  2e > 2H2O + H2 

або 

2H2O + 2e > 2OH + H2 

Якщо водень не виділяється, що часто відбувається у нейтральному або сильно 

лужному  середовищу, відбувається відновлення кисню і тут говорять про кисневу ко-

розію або корозію з кисневою деполяризацією: 

O2 + 2H2O + 4e > 4OH 

Корозійний елемент може утворюватися не тільки при зіткненні двох різних ме-

талів. Корозійний елемент утворюється і у разі одного металу, якщо, наприклад, стру-

ктура поверхні неоднорідна. 

 

2.2.3. ХІМІЧНА КОРОЗІЯ 

 

Хімічна корозія –  взаємодія поверхні металу з корозійно-активним середовищем, 

що не супроводжується виникненням електрохімічних процесів на межі фаз. В цьому 

випадку взаємодії окислення металу і відновлення окислювального компоненту коро-

зійного середовища протікають в одному акті. Наприклад, утворення окаліни при вза-

ємодії матеріалів на основі заліза при високій температурі з киснем: 

4Fe + 3O2 > 2Fe2O3 

При електрохімічній корозії іонізація атомів металу і відновлення окислювально-

го компоненту корозійного середовища протікають не в одному акті і їх швидкості за-

лежать від електродного потенціалу металу (наприклад, іржавлення сталі в морській 

воді). 

Існує і така класифікація видів корозії: 

 Газова корозія 

 Атмосферна корозія 

 Корозія при неповному зануренні 

 Корозія по ватерлінії 

 Корозія при повному зануренні 

 Корозія при змінному зануренні 

 Підземна корозія 

 Біокоррозія 
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 Корозія зовнішнім струмом 

 Корозія блукаючим струмом 

 Контактна корозія 

 Корозія при терті 

 Фретинг-корозія-корозія 

 Суцільна корозія 

 Рівномірна корозія 

 Нерівномірна корозія 

 Місцева корозія 

 Підповерхнева корозія 

 Точкова корозія 

 Корозія плямами 

 Крізна корозія 

 Пошарова корозія 

 Ниткоподібна корозія 

 Структурна корозія 

 Межкрісталлітна корозія 

 Виборча (селективна) корозія 

 Графітизація чавуну 

 Обесцинкування 

 Щілинна корозія 

 Ножова корозія 

 Корозійна виразка 

 Корозійне розтріскування 

 Корозія під напругою 

 Корозійна втома 

 Межа корозійної втоми 

 Корозійна крихкість 

 

2.2.4. КИСНЕВА КОРОЗІЯ ОЦИНКОВАНОГО ЗАЛІЗА 

 

Киснева корозія заліза, покритого оловом. Барвисте покриття, полімерне покрит-

тя і емалювання повинні, перш за все, запобігти доступу кисню і вологи. Часто також 

застосовується покриття, наприклад, сталі іншими металами, такими як цинк, олово, 

хром, нікель. Цинкове покриття захищає сталь навіть коли покриття частково зруйно-

ване. Цинк має більш негативний потенціал і кородирує першим. Іони Zn2+ токсичні. 

При виготовленні консервних банок застосовують жерсть, покриту шаром олова. На 

відміну від оцинкованої жерсті, при руйнуванні шару олова кородирувати, притому 
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посилено, починає залізо, оскільки олово має позитивніший потенціал. Інша можли-

вість захистити метал від корозії – це  застосування захисного електроду з великим 

негативним потенціалом, наприклад, з цинку або магнію. Для цього спеціально ство-

рюється корозійний елемент. Метал, що захищається, виступає в ролі катода, і цей вид 

захисту називають катодним захистом. Електрод, що розчиняється, називають, відпо-

відно, анодом протекторного захисту. Цей метод застосовують для захисту від корозії 

морських судів, мостів, котельних установок, розташованих під землею труб. Для за-

хисту корпусу судна на зовнішню сторону корпусу кріплять цинкові пластинки. 

Якщо порівняти потенціали цинку і магнію із залізом, вони мають більш негатив-

ні потенціали.  Проте кородирують вони повільніше унаслідок появи на поверхні за-

хисної оксидної плівки, яка захищає метал від подальшої корозії. Утворення такої плі-

вки називають пасивацією металу. У алюмінію її підсилюють анодним окисленням 

(анодування). При додаванні невеликої кількості хрому в сталь, на поверхні металу 

утворюється оксидна плівка. Вміст хрому у неіржавіючій сталі  більше 12 відсотків. 

 

2.3. МЕТОДИ ЗАХИСТУ МЕТАЛІВ ВІД КОРОЗІЇ 

 

На сьогоднішній день проблеми антикорозійного захисту будівельних і  інших 

видів конструкцій, різної продукції і  матеріалів є актуальними як у  Росії, так і  в  ба-

гатьох країнах світу. У  промислово розвинених країнах корозія металів завдає істот-

ного збитку економіці кожної держави, тому ці питання видіграють важливу роль як в  

побуті, так і  в  державних масштабах. 

В  нашій країні накопичений деякий досвід проведення досліджень з метою ви-

значення швидкості корозійних процесів і  методів захисту. Посилена робота у сфері 

розробки спеціалізованих матеріалів і  технологій, які забезпечують високий ступінь 

захисту від  корозії. 

Актуальність проблеми антикорозійного захисту металів грунтується на  необхід-

ності захисту навколишнього середовища, збереження природних ресурсів, а також 

раціонального використання і  зберігання металевих конструкцій в умовах виробницт-

ва. 

В даний час існує велика кількість прийомів і  засобів для боротьби з  корозією. 

Одними з  дієвих методів істотно зменшити корозійні процеси або повністю їх  лікві-

дувати є використання корозійностійких матеріалів, нанесення захисних покриттів, 

введення в  потенційно схильнє до корозії середовище інгібіторів, таких як нітрит, 

хромати, арсеніти. 

Проте слід пам'ятати, що у кожному конкретному випадку необхідно вирішити, 

яким із  засобів або в  якому їх  поєднанні можливо добитися найбільш ефективного і  

економічного результату. 
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2.3.1 МЕТОДИ БОРОТЬБИ З  КОРОЗІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

 

При виборі оптимального спосібу захисту від  корозії металевих конструкцій і  

продукції з  різних видів металу необхідно враховувати ряд чинників: 

 кліматичні умови того або іншого регіону 

 особливості експлуатації металевої конструкції 

 характеристики самої конструкції і  багато що інше. 

Розглянемо основні методи захисту від  корозії, які знаходять широке застосуван-

ня в  сучасній промисловості, на  виробництві і  в  побуті. 

 

2.3.2. СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ЦИНКУВАННЯ 

 

Система холодного цинкування призначена для посилення антикорозійних влас-

тивостей комплексного багатошарового покриття. Система забезпечує повний катод-

ний (або гальванічний) захист залізних поверхонь від корозії в різних агресивних се-

редовищах 

Система холодного оцинковування буває одно-, двох- або трьохпакувальною і 

включає: 

 те, що пов'язує  відомі склади на хлоркаучуковій, етилсілікатній, епоксидній, 

уретановій, алкіду (модифікованій) основі полістиролу; 

 антикорозійний наповнювач  цинковий порошок («цинковий пил»), із вмістом 

більше 95 % металевого цинку, що має розмір частинок  менше 10 мкм і мінімальний 

ступінь окислення.; 

 отверджувач (у двух- і трьох- пакувальних системах) 

Однопакувальні системи холодного цинкування поставляються готовими до за-

стосування і вимагають лише ретельного перемішування складу перед нанесенням. 

Двох- і трьохпакувальні системи можуть поставлятися у декількох упаковках і вима-

гають додаткових операцій по приготуванню складу перед нанесенням (змішування 

того, що пов'язує, наповнювача, отверджувача). 

Після приготування (двох- і трьохпакувальні системи), нанесення складу на пове-

рхню металу, що захищається, кистю, валиком, методом пневматичного або безповіт-

ряного розпилювання і висихання на поверхні металу утворюється цинкнаповнене 

протикорозійне покриття  полімерно-цинкова плівка, що зберігає всі властивості полі-

мерного покриття, яке використовується  як  зв'язуючє, і що одночасно володіє всіма 

захисними перевагами звичайного цинкового покриття. 

Переваги системи холодного оцинковування в порівнянні із спосібом гарячої галь-

ванізації: 
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1. Простота і менша трудомісткість технології нанесення захисного цинково-

го покриття. Для нанесення покриття не потрібне спеціальне устаткування. 

2. Можливість антикорозійного захисту металоконструкцій будь-яких розмі-

рів, як  у заводських так і в польових умовах. 

3. Можливість виправлення безпосередньо на місці абразивних пошкоджень 

покриття і дефектів, що виникають при зварці металоконструкцій. 

4. Екологічно чистий процес нанесення покриття: немає необхідності прово-

дити роботи в гарячому цеху. 

5. Створення на поверхні заліза гнучкого шару цинку (не створюючого мік-

ротріщин при вигинанні металовиробу). 

Система холодного цинкування застосовується у всіх видах промисловості і в по-

буті, де потрібний надійний і довговічний захист залізних поверхонь від корозії. 

Крім використання як шар грунтовки в комплексному багатошаровому покритті 

система холодного оцинковування може застосовуватися як самостійне антикорозійне 

покриття металевих поверхонь. 

 

2.3.4. ГАЗОТЕРМІЧНЕ НАПИЛЕННЯ 

 

Для боротьби з корозією використовують також методи газотермічного напилен-

ня. 

За допомогою газотермічного напилення на поверхні металу створюється шар з іншо-

го металу/сплаву, що володіє вищою стійкістю до корозії (що ізолює) або навпаки 

менш стійкий (протекторний). Такий шар дозволяє зупинити корозію металу, що за-

хищається. Суть методу така: газовим струменем на поверхню виробу на величезній 

швидкості наносять частинки металевої суміші, внаслідок чого утворюється захисний 

шар завтовшки від десятків до сотень мікрон. Газотермічне напилення також застосо-

вується для продовження життя зношених вузлів устаткування: від відновлення ру-

льової рейки в автосервісі до нафтовидобувних компаній. 

 

2.3.4. ТЕРМОДИФУЗІЙНЕ ЦИНКОВЕ ПОКРИТТЯ 

 

(ГОСТ 9.316-2006). Для експлуатації металовиробів в агресивних середовищах, 

необхідний стійкіший антикорозійний захист поверхні металовиробів. Термодифузій-

не цинкове покриття є анодним по відношенню до чорних металів і електрохімічно 

захищає сталь від корозії. Воно володіє міцним зчепленням (адгезією) з основним ме-

талом за рахунок взаємної дифузії заліза і цинку в поверхневих інтерметалітних фазах, 

тому не відбувається відшарування і сколювання покриттів при ударах, механічних 

навантаженнях і деформаціях оброблених виробів. 
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Дифузійне цинкування, що здійснюється з парової або газової фази при високих 

температурах (375—850  °C), або з використанням розрідження (вакууму)  при темпе-

ратурі від 250  °C, застосовується для покриття кріпильних виробів, труб, деталей ар-

матури та інших  конструкцій. Значно підвищує стійкість сталевих, чавунних виробів 

в середовищах, що містять сірководень (зокрема проти сірчановодневого корозійного 

розтріскування), промисловій атмосфері, морській воді і ін. Товщина дифузійного ша-

ру залежить від температури, часу, спосібу цинкування і може складати 0,01—1,5  мм. 

Сучасний процес дифузійного цинкування дозволяє утворювати покриття на різьбових 

поверхнях кріпильних виробів, без ускладнення їх подальшого згвинчення. Мікротве-

рдість шаруючого покриття Hм = 4000  5000 Мпа. Дифузійне цинкове покриття також 

значно підвищує жаростійкість сталевих і чавунних виробів, при температурі до  

700  °C. Можливе отримання легованих дифузійних цинкових покриттів, вживане для 

підвищення їх службових характеристик. 

 

2.3.5. ЦИНКУВАННЯ 

 

Цинкування  це процес нанесення цинка або його сплаву на металевий виріб для 

надання його поверхні певних фізико-хімічних властивостей, в першу чергу високого 

опору корозії. Цинкування  найбільш поширений і економічний процес металізації, 

вживаний для захисту заліза і його сплавів від атмосферної корозії. На ці цілі витрача-

ється приблизно 40 % світової здобичі цинку. Товщина покриття повинна бути тим 

більше, чим агресивніше навколишнє середовище і чим довший передбачуваний тер-

мін експлуатації. Цинкуванню піддаються сталеві листи, стрічка, дріт, кріпильні дета-

лі, деталі машин і приладів, трубопроводи і ін. металоконструкції. Декоративного при-

значення цинкове покриття зазвичай не має; деякого поліпшення товарний вигляд на-

буває після пасивування оцинкованих виробів в хроматних, або фосфатних розчинах, 

що додають покриттям веселкового  забарвлення. Найширше використовується оцин-

кована смуга, що виготовляється на автоматизованих лініях гарячого цинкування, тоб-

то методом занурення в розплавлений цинк. Методи розпилювання і металізація до-

зволяють покривати вироби будь-якого розміру (наприклад, щогли електропередач, 

резервуари, мостові металоконструкції, дорожні огорожі). Електролітичне цинкування 

ведеться в основному у кислих і лужно-ціаністих електролітах; спеціальні добавки до-

зволяють отримувати блискучі покриття. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA


 17 

2.3.6. ЛАКОФАРБНІ ПОКРИТТЯ 

 

Серед таких методів можна виділити найбільш поширений напрям – це нанесення 

захисних емалей, фарб, лаків і  інших матеріалів. Дана методика є доступною для ши-

рокого громадянства. 

При цьому слід враховувати і  той факт, що лакофарбні покриття можуть забезпе-

чити тільки перешкоду для утворення корозії, але  не  виключити її появу. Саме тому 

тут необхідно враховувати такі аспекти як ретельна підготовка поверхні до фарбуван-

ня, рівномірність покриття, що наноситься, товщина шару, міцність, відсутність повіт-

ряних порожнин і так далі. 

1. Фарба по  іржі. Одним з  найбільш популярних спосібів захисту є застосування 

фарби для металу по  іржі. Як правило, така фарба виконує три основні функції: вона 

перетворює іржу, суміщає в  собі антикорозійний грунт і  верхню емаль. Емаль відріз-

няється стійкістю до  зносу і  атмосферних дій. Фарба може наноситися як на  чисту, 

так і  на  схильну до корозії поверхню. 

2. Рідкий пластик. Цей порівняно новий, ефективний і  простий спосіб захисту 

металів від  корозії знаходить застосування при фарбуванні трубопроводів, грат, авто-

мобільних деталей, металевих меблів і  інших конструкцій. Дане покриття може нано-

ситися на  неочищену поверхню з  різним рівнем корозії. Однією з  переваг такого ме-

тоду є можливість вологого очищення за допомогою будь-яких синтетичних засібів. 

 

2.3.7. ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ 

 

Метою інших спосібів захисту (які також іменуються активними) є перетворення 

структури подвійного електричного шару. На  поверхню, що захищається, впливає по-

стійне електричне поле з  певною напругою залежно від  характеристик конкретного 

металу. Дія струму здійснюється від  стороннього джерела або за допомогою приєд-

нання протекторів до  конструкції, що захищається. Електродний потенціал металу 

підвищується, внаслідок чого утворюється перешкода для появи корозії. 

 

2.3.8. КОНСТРУКЦІЙНІ МЕТОДИ 

 

Існує також конструкційний метод захисту, в рамках якого застосовуються такі 

матеріали як кольорові метали, неіржавіючі сталі і  кортеновські сталі. Питання забез-

печення захисту від  корозії розробляються при цьому вже на етапі проектування. Ме-

талева конструкція повинна бути по можливості максимально ізольована від  дії коро-

зійного середовища. Для реалізації цієї мети використовуються герметики, клеї, спеці-

альні прокладки з  гуми і  інш. 
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Крім того, при цьому необхідно забезпечити оптимальні умови подальшої екс-

плуатації металевих конструкцій і  деталей. Сюди можна віднести виключення не-

сприятливих атмосферних або механічних дій на  конструкцію, усунення щілин і  по-

шкоджень, усунення областей, в  яких можливе скупчення вологи, і  інш. 

 

2.4.ЕКОНОМІЧНИЙ ЗБИТОК ВІД КОРОЗІЇ 

 

Економічні втрати від корозії металів величезні. У США за останніми даними 

NACE збиток від корозії і витрати на боротьбу з нею склали 3,1 % від ВВП (276  млрд 

доларів). У Германії цей збиток склав 2,8 % від ВВП. По оцінках фахівців різних країн 

ці втрати в промислово розвинених країнах складають від 2 до 4 % валового націона-

льного продукту. При цьому втрати металу, що включають масу металевих конструк-

цій, що вийшли з ладу, виробів, устаткування, складають від 10 до 20 % річного виро-

бництва сталі. 

 

 
Мал. 1. Обвалення Срібного моста 

 

Іржа є однією  з найбільш поширених причин аварій мостів. Оскільки іржа має 

набагато більший об'єм, чим початкова маса заліза, її нарощування може привести до 

нерівномірного прилягання друг до друга конструкційних деталей. Це стало причиною 

руйнування моста через річку Міанус в 1983 році, коли підшипники підйомного меха-

нізму проіржавіли усередині. Три водії загинули при падінні в річку. Дослідження по-

казали, що стік дороги був перекритий і не був почищений, а стічні води проникли в 

опори мосту. 15 грудня 1967 року Срібний міст, сполучаючий Поїнт Плезант, штат 

Західна Віржінія, і Канауга, штат Огайо, несподівано звалився в річку Огайо. У мо-

мент обвалення 37 автомобілів рухалися по мосту, і 31 з них впали разом з мостом. 

Сорок шість чоловік загинули, і дев'ятеро серйозно постраждали. Крім людських 

жертв і травм, був зруйнований основний транспортний шлях між Західною Віржінією 

і Огайо. Причиною обвалення стала корозія. 

Міст Кинзу в Пенсільванії був зруйнований в 2003 році  торнадо перш за все то-

му, що центральні основні болти проіржавіли, істотно понизивши його стійкість. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Silver_Bridge_collapsed,_Ohio_side.jpg


 19 

2.5. ВИРІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ПО ТЕМІ “КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ І 

МЕТОДИ ЗАХИСТУ МЕТАЛІВ ВІД КОРОЗІЇ” 

(для нехімічних спеціальностей) 

 

1. Склепано два метали. Вкажіть, який з металів піддається корозії: 

а) Mn – Al ;  б) Sn – Bi . 

Рішення: 

а) Al у ряді напруги знаходиться перед марганцем і має більш негативне значення 

стандартного електродного потенціалу, тому при контакті цих двох металів Al буде 

анодом, а Mn - катодом. Окислюватися, тобто піддаватися корозії, буде алюміній. 

б) В цьому випадку кородуровати буде  олово, оскільки у ряді напруги воно роз-

ташоване попереду вісмуту і, отже, є електрохімічно активнішим. 

Відповідь: Al, Sn. 

  

2. Які з нижчеперерахованих  металів виконують для свинцю  роль анодного 

покриття:  Pt, Al, Cu, Hg ? 

Рішення: 

Анодне покриття – це нанесення на виріб, що захищається, електрохімічно актив-

нішого металу. З перерахованих металів електрохімічно активнішим (в порівнянні зі 

свинцем) є алюміній (див. ряд напруги металів). 

Відповідь: Al. 

 3. Які з нижчеперерахованих металів виконують для свинцю  роль катодно-

го покриття:  Ti, Mn, Ag, Cr ? 

Рішення: 

Катодне покриття – це нанесення на виріб, що захищається, електрохімічно менш 

активного металу. З перерахованих металів електрохімічно менш активним (в порів-

нянні зі свинцем) є срібло (див. ряд напруги металів). 

Відповідь: Ag. 

  

4. Вкажіть продукт корозії при контакті Zn – Ni  в нейтральному  середови-

щі. 

Рішення: 

При контакті двох металів різної електрохімічної активності виникає гальваніч-

ний елемент. У нейтральному  середовищі його схема виглядає таким чином: 

А (–)  Zn| H2O, O2 | Ni  (+) K 

Оскільки цинк електрохімічно активніший (див. ряд напруги металів), він окис-

люватиметься (кородируватимє). На нікелі протікатиме відновний процес (у нейтраль-

ному середовищі – киснева деполяризація): 
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А (–):  Zn – 2e- = Zn2+ 

K (+): 2H2O  + O2 + 4e- = 4OH– 

Продукт корозії – Zn(OH)2. 

Відповідь: Zn(OH)2 

 

5. Вкажіть продукт корозії при контакті Zn – Ni в кислому середовищі (HCl). 

Рішення: 

При контакті двох металів різної електрохімічної активності виникає гальваніч-

ний елемент. Його схема для кислого середовища розчину: 

A (–)  Zn|HCl| Ni  (+) K 

Оскільки цинк електрохімічно активніший (див. ряд напруги металів), він окис-

люватиметься (кородируватимє). На нікелі протікатиме відновний процес (у кислому 

середовищі – воднева деполяризація): 

А (–): Zn – 2e- = Zn2+ 

K (+): 2H+ + 2e- = H2. 

Продукт корозії : ZnCl2. 

Відповідь: ZnCl2. 
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3. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

Основним видом  занять студентів при вивченні курсу є самостійна робота над 

учбовим матеріалом, що включає наступні елементи: відвідини лекцій; вивчення 

дисципліни по підручниках і навчальних посібниках; виконання контрольної роботи; 

індивідуальні консультації. Завершуючим етапом вивчення курсу є здача заліку 

(захист контрольної роботи) відповідно до учбового плану. 

Робота з книгою. Вивчати курс рекомендується по темах, заздалегідь 

ознайомившись із змістом кожної з них за програмою. Спочатку треба прагнути 

отримати загальне уявлення про висловлюваний матеріал, відзначаючи важкі і неясні 

місця, не затримуючись на математичних викладках (перше читання). При повторному 

читанні слід  засвоїти  всі теоретичні положення, формули, і їх виводи. 

Для кращого запам'ятовування і засвоєння матеріалу, що вивчається, необхідно 

вести конспект по основних теоретичних положеннях. З метою систематизації 

матеріалу рекомендується складати графіки, схеми, таблиці, що полегшить його 

запам'ятовування і зменшить об'єм конспекту. 

Контрольна робота.  В процесі вивчення курсу студент повинен виконати 

контрольну роботу, головна мета якої - надати допомогу в засвоєнні матеріалу. 

Доцільно приступити до виконання роботи після засвоєння певної частини курсу, 

відповідної теми роботи. 

Рецензія на роботу дозволяє студентові судити про ступінь засвоєння ним 

відповідного розділу курсу, указуючи на наявні пропуски і допомагаючи 

сформулювати питання викладачеві на консультації. 

Консультації. У разі виникнення ускладнень  при вивченні курсу студент повинен 

звернутися до викладача для отримання консультації, точно указуючи, в чому він 

зазнавє ускладнень. За консультацією слід також звертатися по питаннях організації 

самостійної роботи. 

Лекції і практичні роботи. Всі види занять проводяться відповідно до 

затвердженного графіка учбового процесу. На лекціях глибоко і детально 

розглядаються принципові проблемні питання, складові теоретичного фундаменту 

курсу; крім того, читаються настановні і оглядові лекції з окремих його розділів. На 

практичних заняттях детально опрацьовуються окремі питання. 

Залік. Для здачі заліку необхідне міцне і глибоке засвоєння всіх теоретичних, 

практичних питань програми і уміння застосовувати отримані знання до аналізу  і 

вирішення практичних завдань. Студенти, що здають залік, пред'являють викладачеві 

зошит з практичних занять з виконаними завданнями, передбаченими планом 

практикуму. До здачі допускаються студенти, які виконали контрольну роботу і здали 

залік з практичних занять. 
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3.1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота виконується після вивчення теоретичного матеріалу і 

складається з двох завдань. Тільки свідоме виконання роботи приносить користь і 

допомагає закріпленню знань. Роботи, що не відповідають своєму варіанту, не 

розглядаються. 

При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватися наступних вимог: 

 Вказати номер варіанту і привести перелік питань, що підлягають 

розробці. 

 Матеріали контрольної роботи розташовувати в такій послідовності: 

титульний лист, зміст, відповіді на питання основної частини, 

список літератури. 

 Відповіді на питання даються у вигляді тексту пояснення, 

розрахункових формул з необхідними ілюстраціями (схемами, 

ескізами, діаграмами,  тощо). 

 У тексті необхідно вказувати в дужках порядкові номери 

літературних джерел, стандартів, інструкцій і керівництва. 

Наприклад: [2, с.18-22]  і так далі. 

 Охайно оформити роботу - виконати чітким почерком, в шкільному 

зошиті (об'єм 12 с.), залишивши поля, пронумерувати сторінки, 

залишити 1-2 сторінки в кінці роботи для письмових зауважень 

рецензентів. 

 Виправлення по зауваженнях рецензента повинні бути записані 

окремо на чистих листах того ж зошита після заголовка 

"Виправлення по зауваженнях". 

 В кінці роботи привести перелік використаної літератури, 

оформлений відповідно до вимог, поставити дату і підпис. 

 Роботу, в якій вказані вимоги не виконані, не перевіряють. 

Виконана контрольна робота представляється на кафедру для рецензування за два 

тижні до початку заліково-екзаменаційної сесії. 

Якщо робота виконана правильно, студент допускається до її захисту. 

Орієнтовна трудомісткість виконання однієї контрольної роботи складає 8 годин. 

Об'єм виконаної роботи за кожним завданням 2-3 стор., контрольної роботи в 

цілому - 6-8 стор. 
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4. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Підказка. Для вирішення завдання № 5 скористайтеся таблицями в додатку № 2. 

ВАРІАНТ № 1 

1. Газова корозія. 

2. Рівномірна корозія. 

3. Воднева і киснева корозія. 

4.Приведіть приклад одного  з методів боротьби з одним із видів корозії. 

5. Вирішите задачу.  Вкажіть, який з металів піддається корозії: 

а) Mn – Mg; б)  Mn  – Zn 

ВАРІАНТ № 2 

1. Атмосферна корозія. 

2. Нерівномірна корозія. 

3. Корозійна крихкість. 

4. Приведіть приклад одного з методів боротьби з одним із видів корозії. 

5. Вирішите задачу.  Вкажіть, який з металів піддається корозії: 

а) Mn – Na;  б) Fe – Co. 

ВАРІАНТ № 3 

1. Корозія при неповному зануренні. 

2. Місцева корозія. 

3. Межа корозійної втоми. 

4. Приведіть приклад одного  з методів боротьби з одним із видів корозії. 

5. Вирішите задачу.  Вкажіть, який з металів піддається корозії: 

а) Mn – Ca;  б) Fe – Ni. 

ВАРІАНТ № 4 

1. Корозія по ватерлінії. 

2. Підповерхнева корозія. 

3. Корозійна втома. 

4. Приведіть приклад одного  з методів боротьби з одним із видів корозії. 

5. Вирішите задачу.  Вкажіть, який з металів піддається корозії: 

а) Mn – Ba;  б) Fe – Sn. 

 

ВАРІАНТ № 5 

1. Корозія при повному зануренні. 

2. Точкова корозія. 

3. Корозійне розтріскування. 

4. Корозія під напругою. 

5. Вирішите задачу.  Вкажіть, який з металів піддається корозії: 

а) Mn – K;  б) Fe – Pb. 
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ВАРІАНТ № 6 

1. Підземна корозія. 

2. Корозія плямами. 

3. Електрохімічна корозія. 

4. Приведіть приклад одного з методів боротьби з одним із видів корозії. 

5. Вирішите задачу.  Вкажіть, який з металів піддається корозії: 

а) Mn – Cs;  б) Fe – Cu. 

ВАРІАНТ № 7 

1. Біокоррозія. 

2. Крізна корозія. 

3. Корозійна виразка. 

4. Приведіть приклад одного  з методів боротьби з одним із видів корозії. 

5. Вирішите задачу.  Вкажіть, який з металів піддається корозії: 

а) Mn – Li;  б) Fe – Ag. 

ВАРІАНТ № 8 

1. Корозія зовнішнім струмом. 

2. Пошарова корозія. 

3. Ножова корозія. 

4. Приведіть приклад одного з методів боротьби з одним із видів корозії. 

5. Вирішите задачу.  Вкажіть, який з металів піддається корозії: 

а) Mn – Sm;  б) Fe – Hg. 

 

 

 

ВАРІАНТ № 9 

1. Корозія блукаючим струмом. 

2. Ниткоподібна корозія. 

3. Щілинна корозія. 

4. Приведіть приклад одного  з методів боротьби з одним із видів корозії. 

5. Вирішите задачу.  Вкажіть, який з металів піддається корозії: 

а) Mn – Eu;  б) Fe – Pt. 

ВАРІАНТ № 10 

1. Контактна корозія. 

2. Корозія при терті. 

3. Обесцинкованіє. 

4. Приведіть приклад одного  з методів боротьби з одним із видів корозії. 

5. Вирішите задачу.  Вкажіть, який з металів піддається корозії: 

а) Mn – Ra;  б) Fe – Au. 
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ВАРІАНТ № 11 

1. Фретинг-корозія-корозія. 

2. Структурна корозія. 

3. Графітизація чавуну. 

4. Приведіть приклад одного  з методів боротьби з одним із видів корозії. 

5. Вирішите задачу.  Вкажіть, який з металів піддається корозії: 

а) Mn – Sr;  б) Fe – Ir. 

ВАРІАНТ № 12 

1. Суцільна корозія. 

2. Межкрісталітна  корозія. 

3. Виборча (селективна) корозія. 

4. Приведіть приклад одного  з методів боротьби з одним із видів корозії. 

5. Вирішите задачу.  Вкажіть, який з металів піддається корозії: 

а) Mn – Pu;  б) Fe – W. 
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5. ДОДАТОК №  1 

 

ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ РЯД НАПРУГИ МЕТАЛІВ 

 

Алессандро Вольта досвідченим шляхом встановив ряд напруги металів: Zn, Pb, 

Sn, Fe, Cu, Ag, Au. Сила гальванічного елементу виявлялася тим більше, чим далі сто-

яли один від одного члени ряду. Але причина цього в ті роки була невідома. Правда, 

ще в 1797 р. німецький вчений Іоганн Вільгельм Ріттер (1776-1810), що прославився 

відкриттям ультрафіолетових променів, передбачив, що у ряді напруги метали повинні 

стояти в порядку зменшення їх здатності з'єднуватися з киснем. У разі цинку і золота 

цей вивід не викликав сумнівів; що ж до інших металів, то треба відзначити, що їх чи-

стота була не дуже висока. У 1853 р. російський вчений, один з основоположників фі-

зичної хімії Микола Миколайович Бекетов (1827-1911) зробив в Парижі повідомлення 

на тему "Дослідження над явищами витіснення одних елементів іншими" (через шість 

років ця робота була надрукована в Харкові російською мовою). У цій роботі Бекетов 

узагальнив дослідження щодо спроможності одних металів витісняти інші з розчинів 

їх солей. Найвідоміший приклад такої реакції - витіснення з розчину іонів міді залізом 

(відновлення міді залізом) - ще в Середні віки існували  шарлатани, що публічно пока-

зували "перетворення" залізного цвяха на червоне "золото". Давно знали і про витіс-

нення з розчину свинцю цинком і кадмієм (відновлення свинцю), витісненні (віднов-

ленні) заліза цинком і так далі. Так був складений "витіснювальний ряд", або ряд ак-

тивності, в якому кожен метал витісняє (відновлює) з розчинів солей всі подальші, але 

жоден з попередніх. Водень теж помістили в цей ряд - він опинився перед міддю; про-

те сам водень метали, як правило, з розчину не витісняє. Всі метали, що стоять в ряду 

лівіше за водень, можуть витісняти його з розчинів кислот; мідь, срібло, ртуть, плати-

на, золото, розташовані правіше, не витісняють водень. Спочатку Бекетов вирішив, що 

основна закономірність така: легші метали здатні витісняти з розчинів солей метали з 

більшою щільністю. Але це не завжди узгоджувалося з дослідними даними. Незрозу-

міло було і те, як зв'язаний "витіснювальний ряд" з рядом  напруги Вольта. З часом 

накопичувалися все більше свідоцтв того, що деякі "правила витіснення" можуть по-

рушуватися. Як виявив Бекетов, водень під тиском 10 атм. витісняє срібло з розчину 

AgNO3. Англійський хімік Уїльям Одлінг (1829-1921) описав безліч випадків подібно-

го "звернення активності". Наприклад, мідь витісняє олово з концентрованого розчину 

SnCl2 і свинець, що підкисляє, - з кислого розчину PbCl2. Мідь, олово і свинець знахо-

дяться в ряду правіше за кадмій, проте можуть витісняти його зі слабо киплячого роз-

чину CdCl2, що підкисляє. 

Теоретичну основу ряду активності (і ряду напруги) заклав німецький фізикохімік 

Вальтер Нернст (1864-1941). Замість якісної характеристики - "схильності" металу і 
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його іона до тих або інших реакцій - з'явилася точна кількісна величина, що характе-

ризує здатність кожного металу переходити у розчин у вигляді іонів, а також віднов-

люватися з іонів до металу на електроді. Такою  величиною є стандартний електрод-

ний потенціал металу, а відповідний ряд, збудований в порядку зміни потенціалів, на-

зивається рядом стандартних електродних потенціалів. 

Ви знаєте, що якщо певним чином з'єднати два електроди, то вийде гальванічний 

елемент. Напруга цього елементу дорівнює різниці електродних потенціалів двох 

складових його електродів. Якщо відомий електродний потенціал одного електроду, 

ми можемо визначити електродний потенціал іншого. Зверніть увагу на це "якщо": ми, 

дійсно, повинні знати електродний потенціал одного з електродів. Але оскільки абсо-

лютне значення було не відоме, прийняли електродний потенціал один з електродів 

рівним нулю, тоді можна визначити значення іншого електродного потенціалу. Нульо-

ве значення дали водневому електроду. Щоб визначити стандартний електродний по-

тенціал металу, вимірюють електрорушійну силу гальванічного елементу, один з елек-

тродів якого - досліджуваний метал, занурений в розчин його солі (при концентрації 1 

міль/л), а другий електрод - еталонний (його ще називають водневим). Водневий елек-

трод виготовлений з дуже пористої губчастої платини (поверхня електроду шорстка) і 

опущений в розчин кислоти (концентрація іонів Н+ також рівна 1 міль/л). Платиновий 

електрод безперервно омивається газоподібним воднем, який частково розчиняється в 

платині. Тиск водню також повинен бути стандартним - 1,013•105 Па (1 атм), а темпе-

ратура рівна 25 °С. Встановлюється рівновага між обложеними на платині атомами 

водню і іонами водню в розчині. На межі "метал – розчин" виникає різниця потенціа-

лів, яку електрохіміки приймають рівною нулю. Звичайно, насправді цей потенціал не 

рівний нулю, але його значення нам невідоме. Тому визначення потенціалу будь-якого 

електроду за допомогою стандартного водневого електроду має відносний характер; 

ми визначаємо його по відношенню до умовно прийнятого за нуль значення стандарт-

ного водневого потенціалу. Стандартний електродний потенціал - основна характери-

стика електроду - зміряний і відбитий в довідковій літературі. Електродні потенціали 

найбільш активних металів, що реагують з водою, отримані непрямим шляхом. 
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Мал. 2. Схема установки для вимірювання потенціалів: 1 - водневий електрод; 2 - 

сифон; 3 - металевий електрод, у якого вимірюється потенціал; 4 - сифон. 

 

Зазвичай електродні потенціали записують як потенціали відновлення іонів мета-

лів. Самий негативний потенціал (-3,04 В) - у реакції Li+ + е > Li один з найпозитив-

ніших (+1,68 В) - у реакції Au+ + е > Au. Це означає, що ЕДС гальванічної пари літій - 

золото (якби така пара могла працювати у водному середовищі) дорівнювала б 

4,72 В; для поширеної пари мідь - цинк ЕДС значно менше і складає 1,10 В (відповідні 

потенціали металів рівні -0,76 і +0,34 У). 

Для неводних електролітів можна використовувати і лужні метали; такі влашто-

вані літієві елементи - вони дають ЕДС до 3,5 В. Кінцеве, потенціали для неводних ро-

зчинів інші. 

Стандартні електродні потенціали збільшуються в ряду: Li < K < Rb < Cs < Ba < 

Ca < Na < Mg < Al < Mn < Cr < Zn < Fe < Cd < Co < Ni < Sn < Pb < H2 < Cu < Ag < Hg < 

Pt < Au. Як видно, літій "обігнав" значно активніші лужні метали. У чому тут справа? 

Пояснюється це тим, що значення стандартного електродного потенціалу залежить від 

декількох процесів: атомізації металу з повним руйнуванням його кристалічної струк-

тури, іонізації атомів металу в газовій фазі, переходу іонів металу у водний розчин. І 

тут, як у багатоборців, перемагає той, хто набере найбільшу суму балів, а вона зале-

жить як від розміру іона, так і від його заряду. Порівняємо, наприклад, літій і натрій. 

По енергії атомізації (159 і 108 кДж/моль відповідно) попереду - натрій: для його ви-

паровування потрібно менше енергетичних витрат. Менше енергії необхідно і для іо-

нізації натрію - 496 кДж/моль (для літію - 521 кДж/моль). Та зате при гідратації мале-

нький іон літію різко виривається вперед: при гідратації іонів Li+ виділяється 531 

кДж/моль, а іонів Na+ - "всього" 423 кДж/моль. По сумі "триборства" літій займає пе-

рше місце: його розчинення у воді енергетично вигідніше (на 32 кДж/моль), ніж роз-

чинення натрію. 
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Щоб по таблицях електродних потенціалів визначити ЕДС гальванічної пари в 

нестандартних умовах, необхідно вносити відомі поправки. Так, якщо концентрація 

іонів металу в розчині відрізняється від 1 міль/л, для розрахунку потенціалу викорис-

товують рівняння Нернсту для системи метал розчин: 

E = E° + ((R•T)/(n•F)) • lg[Men+] 

де E - електродний потенціал; E° - стандартний електродний потенціал; R - уні-

версальна газова постійна; T - абсолютна температура; n - валентність іонів металу; F - 

число Фарадея (F = 96 500 Кл); [Men+] - концентрація іонів металу, моль/л. Фізичний 

сенс E° стає зрозумілим, коли [Men+] = 1 моль/л. Тоді lg[Men+]= 0 і E = E°. Таким чи-

ном, стандартний електродний потенціал (E°) - це потенціал, що виникає на межі ме-

талу з розчином його іонів при концентрації останніх 1 моль/л. E° - це основна харак-

теристика електроду. Рівняння Нернсту демонструє, що електродний потенціал будь-

якого електроду може мінятися в дуже широких межах. Це підтверджує член рівняння, 

який залежить від концентрації іонів металу. 

Помістимо, наприклад, срібний електрод (E° = +0,8 У) у розчин кислоти, де кон-

центрація іонів Ag+ складає 10-15 моль/л. Тоді потенціал електроду зменшиться до E°  

= 0,8 + 0,06 • lg(10-15)= 0,8 + 0,06 • (-15) = 0,8 - 0,9 = -0,1 У, тобто поміняє знак, і сріб-

ло почне витісняти водень з кислоти! Саме тому йде, зокрема, реакція 2Ag + 4HI > 

2H[AgI2]+ H2. У міцних розчинах HI концентрація іонів срібла сильно знижується із-за 

утворення комплексних аніонів [AgI2]-
. 

Самий негативний стандартний електродний потенціал у літієвого електроду 

Li\Li+. Це означає, що літій легше за інших віддає катіони в розчин і заряджає негати-

вно. У ряді напруги підвищення електродного потенціалу означає посилення окислю-

вальних і ослаблення відновних властивостей металів. Виходить, що найсильніший зі 

всіх відновників, вказаних в ряду, - це літій, а найслабкіший - золото. 

Відновле-

на форма 

Число відданих 

електронів 

Окисле-

на форма 

Стандартний електрод-

ний потенціал, В 

Li 1e Li+ -3,05  

K 1e K+ -2,925  

Rb 1e Rb+ -2,925  

Cs 1e Cs+ -2,923  

Ba 2e Ba2+ -2,91  

Sr 2e Sr2+ -2,89  

Ca 2e Ca2+ -2,87  

Na 1e Na+ -2,71  

Mg 2e Mg2+ -2,36  
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Al 3e Al3+ -1,66  

Mn 2e Mn2+ -1,18  

Zn 2e Zn2+ -0,76  

Cr 3e Cr3+ -0,74  

Fe 2e Fe2+ -0,44  

Cd 2e Cd2+ -0,40  

Co 2e Co2+ -0,28  

Ni 2e Ni2+ -0,25  

Sn 2e Sn2+ -0,14  

Pb 2e Pb2+ -0,13  

Fe 3e Fe3+ -0,04  

H2 2e 2H+ 0,00  

Cu 2e Cu2+ 0,34  

Cu 1e Cu+ 0,52  

2Hg 2e Hg2 2+ 0,79  

Ag 1e Ag+ 0,80  

Hg 2e Hg2+ 0,85  

Pt 2e Pt2+ 1,20  

Au 3e Au3+ 1,50  

 

Зараз ми вже можемо передбачати спрямування окислювально-відновного проце-

су, в якому беруть участь метали або їх іони. Метал з електроду, який відрізняється 

меншим потенціалом, буде відновником по відношенню до іонів всіх металів, розта-

шованих після нього в таблиці потенціалів. 

Але окрім електродного потенціалу існує "енергія іонізації" - міра легкості, з 

якою атоми металів віддають свої електрони; по ній можна судити про окислювально-

відновні властивості хімічних елементів. Крім того, існує величина "робота виходу 

електрона" - енергія необхідна для відриву електрона з поверхні металу. Яким з цих 

понять слід користуватися, залежить від того, в якому середовищі відбувається окис-

лювально-відновний процес. Якщо у водних розчинах - керуємося таблицею електро-

дних потенціалів. Зверніть увагу: послідовність елементів в ній може трохи відрізня-

тися від тієї, яку маємо при розташуванні елементів по значеннях енергії іонізації (ви-

ще описувався подібний випадок). Це легко пояснити. При визначенні потенційного 

стрибка на межі "метал – розчин" грає не тільки електронна структура металу, але і 
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схильність його іонів до гідратації, тобто до взаємодії з молекулами води. Це означає, 

що ряд електродних потенціалів відноситься тільки до водних розчинів. Для неводних 

розчинників треба враховувати схильність іонів металів до сольватації, визначати такі 

ж ряди потенціалів для інших розчинів (наприклад, для ацетонових, бензолових і т. д.). 

Отже, впорядковування по електродному потенціалу - це той же ряд відносної ак-

тивності металів. Тільки у ряді відносної активності відсутнє значення електродного 

потенціалу. Властивості ряду відносної активності ті ж самі: кожен метал цього ряду в 

змозі витіснити метали, що стоять за ним, з їх з'єднання. Тільки ніколи не можна забу-

вати, що твердження це справедливо, коли концентрація іонів металів в розчині дорів-

нює одиниці. А цим обмеженням нехтувати не слід. Кожен, хто вивчав ряд відносної 

активності, знає, що метали, що стоять в цьому ряду до водню, повинні витісняти його 

з водородвмісних з'єднань. І дійсно, метали, чиї електроди володіють більш негатив-

ним стандартним потенціалом, ніж потенціал водню, вступають в реакцію і з азотною і 

з сірчаною, і з соляною і навіть оцтовою кислотами. Але у воді, що не підкислена, 

концентрація іонів водню дуже мала. Це означає, що потенціал водневого електроду 

(це вже не буде стандартний водневий електрод), занурений  у воду, буде більш нега-

тивним, ніж стандартний водневий потенціал. Звернемося до формули Нернсту. З її 

допомогою можна оцінити цей потенціал, якщо мати на увазі, що концентрація іонів 

водню в чистій воді складає 10-7 моль/л. Слід порівнювати не стандартні, а дійсні (ре-

альні) електродні потенціали за цих умов. Практично ж водень змістився вліво у ряді 

відносної активності елементів і займає місце перед цинком і залізом, але все ще після 

лужних і лужноземельних металів, тому вони взаємодіють з водою, виділяючи при 

цьому водень. 

Ряд відносної активності, складений тільки для електродів з металу. Але можна 

розширити уявлення про електродні потенціали. Електродом ми назвали будь-який 

метал, занурений у розчин, що містить його іони. Це по суті справи окислювально-

відновна пара. Часто ми її записуємо так Li/Li+, Zn/Zn2+
, Cu/Cu2+ і так далі. В чисель-

нику указується відновлена форма, а в знаменнику - окислювальна. Чим не електрод і 

будь-яка інша окислювально-відновна пара, наприклад Fe2+/Fe3+
, Cu+/Cu2+ або навіть 

2Cl-/Cl2. Так само, як водневий електрод, можна сконструювати і інші - з хлора, кис-

ню, фтору (їх називають газовими електродами). Електродні потенціали визначені не 

тільки для металів, але і для безлічі окислювально-відновних реакцій за участю як ка-

тіонів, так і аніонів. Це дозволяє теоретично передбачати можливість протікання різ-

номанітних окислювально-відновних реакцій в різних умовах. Досить просто занурити 

інертний метал у розчин, що містить іони Fe2+ і Fe3+, щоб отримати Fe2+/Fe3+-

электрод. І у нього свій стандартний електродний потенціал. У таблицю можна внести 

всі окислювачі і всі відновники. Тепер можна прибрати прикметник "електродний", 

говоритимемо про відновлювально-окислювальний потенціал, хоча, якщо буде потрі-
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бно, ми можемо сконструювати і відповідний електрод. Як бачите, відновлені і окис-

лені форми іноді містять не тільки вільні елементи і нони, але, також, і воду або її іо-

ни. Присутністю води нехтувати не можна. Вона не тільки середовище, але і активний 

учасник окислювально-відновних процесів, що протікають в ній. З даних таблиці лег-

ко зрозуміти, що сульфіт-іони SO32- 
- порівняно сильні відновники і проявляють себе в 

лужному середовищі, перманганат-іон MnO4- цей загальновизнаний окислювач, може 

існувати в декількох окислених формах, які визначаються числом прийнятих від моле-

кули окислювача електронів, а воно у свою чергу визначається кислотністю середо-

вища. У сильнокислому  середовищі він приймає 5 електронів і відновлюється до дво-

валентного марганцю, а в нейтральному або слабокислому середовищі - до чотирива-

лентного. 

 

Відновле-

на форма 

Число відда-

них електронів 

Окисле-

на форма 

Стандартний окислюваль-

но-відновний потенціал, В 

Li 1e Li+ -3,05  

K 1e K+ -2,92  

Ca 2e Ca2+ -2,87  

SO3 2- + 

2OH- 
2e 

SO4 2- + 

H2O 
-0,93  

Fe 2e Fe2+ -0,44  

H2 2e 2H+ 0,00  

S- 1e S 0,14  

Cu+ 1e Cu2+ 0,15  

2I- 2e I2 0,54  

Fe2+ 1e Fe3+ 0,75  

2Cl- 2e Cl2 0,36  

Mn2+ + 

4H2O 
5e 

MnO4 - + 

8H+ 
1,51  

MnO2 + 

2H2O 
3e 

MnO4 - + 

4H+ 
1,69  

2F- 2e F2 2,87  

 

Розглянемо конкретний приклад. Хай це будуть пари 2I-/I2 і Cu+/Cu2+. У таблиці 

проти цих пар стоїть відповідно 0,536 і 0,153 Ст. В принципі можливі два процеси: 
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2I- + 2Cu2+ > I2 + 2Cu+; 

де иодид-ион служить відновником і: 

I2 + 2Cu+ > 2I- + 2Cu2+; 

де йод - окислювач. 

Значення відновлювально-окислювальних потенціалів показують, що іони Cu+ є 

сильнішим відновником, ніж I-. Це означає, що йод розчиниться в розчинах одновале-

нтної міді, тобто реально відбуватиметься тільки другий процес. Не слід, проте, забу-

вати, що в таблиці приведені стандартні відновлювально-окислювальні потенціали, які 

відповідають випадку, коли елемент знаходиться в розчині з концентрацією іонів цьо-

го елементу 1 моль/л або коли його окислена і відновлена форми мають однакову кон-

центрацію. Реальний електродний потенціал визначається з розширеного рівняння Не-

рнсту, яке називається рівнянням Петерса: 

E = E° + ((R•T)/(2,3•n•F)) • lg([Ox]/[Red]) 

де [Ox] - концентрація окисленої форми; [Red] - концентрація відновленої форми; 

n - число обмінених електронів. 

Наприклад, для відновлювально-окислювального потенціалу пари Fe2+/ Fe3+ 

отримаємо: 

E = 0,75 - 0,059 • lg( Fe3+/Fe2+ ) 

а для пари (Mn2+ + 4H2O)/(MnO4- + 8H+): 

E = 1,51 + 0,059/5 • lg( [MnO4-][ H+]8/[ Mn2+]) 

Тепер ви бачите, в якому ступені електродний потенціал, а значить, і окислюва-

льні властивості іона перманганату залежать від кислотності середовища. Ми повинні 

користуватися таблицею відновлювально-окислювальних потенціалів, але ніколи не 

слід забувати і рівняння Нернсту і Петерса. 
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6. ДОДАТОК №  2 

 

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО СТАВЛЯТЬСЯ 

 

Питання 1. Що таке корозія металів, і  як вона утворюється? 

Корозія металів  це  їх  мимовільне руйнування під дією різних речовин навколи-

шнього середовища. Руйнування відбувається в результаті хімічного або фізико-

хімічного контакту з  навколишнім середовищем, у  слід   чого термодинамічно не-

стійкі матеріали починають руйнуватися. Швидкість корозійних процесів залежить 

від  температури і  рівня вологості. 

Корозійні процеси можуть протікати в  різних середовищах і  стосуватися різних 

матеріалів, зокрема неметалічних. 

Питання 2. У  чому полягає дія інгібіторів корозії? 

Інгібіторами корозії є спеціальні речовини, основною функцією яких є зниження 

корозійної активності і, як наслідок, забезпечення надійного захисту металів від  коро-

зії. Невелика кількість речовин вводиться в  потенційно схильнє до корозії середовище 

і  утворюють особливу плівку на  поверхні металу, яка уповільнює електродні процеси 

і  міняє електрохімічні характеристики металу. 

Подібна технологія застосовувалася ще декілька сторіч тому. Багато ковалів і  

зброярів  додавали в  кислоти муку і  висівки для кращого зняття окалини зі  сталевих 

зразків. 

В даний час існують різні типи інгібіторів корозії, такі як інгібітори для нейтра-

льних середовищ, інгібітори кислотної корозії та  інші. 

Питання 3. Які матеріали використовуються для запобігання і  зменшення корозії? 

З метою запобігання розповсюдженню корозійних процесів використовуються рі-

зні матеріали, серед яких можна виділити різні лакофарбні покриття, емалі, чіпи, захи-

сні плівки VCI-методики. 

Питання 4. У  чому особливості лакофарбних матеріалів? 

Найбільш широке застосування в  сучасній промисловості, будівництві і  побуті 

отримали лакофарбні покриття, які забезпечують захист від  корозії. Вони відрізня-

ються зручністю нанесення, економічністю і  гарними механічними і  хімічними влас-

тивостями. 

Залежно від  умов експлуатації металевих конструкцій і  заготівок,  лакофарбні 

вироби, що викоростовуються у промисловості,  підрозділяються на  декілька груп: 

покриття, стійкі до  дії відкритого повітря, кислотостійкі, водостійкі, хімічно стійкі, 

термостійкі, бензостійкі і  ін. 

Питання 5. Як правильно наносити лакофарбне покриття? 
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Для того, щоб отримати якісну захисну плівку і  забезпечити добре зчеплення з  

поверхнею, що захищається, покриття в більшості випадків наноситься в  три етапи. 

Першим шаром йде грунт, потім  емаль і, потім  лак. Число таких шарів може зміню-

ватися залежно від  особливостей експлуатації поверхні. 

Після нанесення покриття його необхідно добре просушити. Як правило, сушка 

відкритих поверхонь триває близько п'яти діб, закритих  від 10 до 15 діб. 

Для того, щоб добитися міцнішого покриття, його полірують склотканиною. 
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7. ДОДАТОК №  3 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 

 

2. У якому випадку швидше руйнуватиметься цинкове покриття: а) залізного 

виробу; б) кобальтового виробу? Чому? Напишіть електронні рівняння анодного і ка-

тодного процесів, що відбуваються при корозії в кислому середовищі. 

3. Чому в конструкціях, омиваних водою, не слід одночасно застосовувати 

деталі із заліза і алюмінієвих сплавів? Приведіть схему корозії у разі недбалої експлу-

атації таких деталей. Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів. 

4. Ряд суднових конструкцій містять пари матеріалів, різнорідних в електро-

хімічному відношенні. Чому подібна практика не рекомендується? Відповідь проілюс-

труйте конкретними прикладами. 

5. Свинцеву і цинкову пластинки опустили в розчин нітрату срібла. Складіть 

електронні і іонно-молекулярні рівняння реакцій, що відбуваються на цих пластинках. 

Які процеси проходитимуть на пластинках, якщо зовнішні кінці їх з'єднати провідни-

ком? 

6. Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів з кисневою і 

водневою деполяризацією при корозії пари "олово-мідь". Які продукти корозії утво-

рюються в першому і в другому випадках? 

7. Один залізний виріб покрили нікелем, інше – оловом. Які це покриття? 

Чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цього ви-

робу при порушенні покриття в кислому середовищі. У якому випадку корозія відбу-

ватиметься активніше? 

8. Приведіть приклади захисту металів від корозії. 

9. Срібну і цинкову пластинки опустили у розчин сульфату міді. Складіть 

електронні і іонно-молекулярні рівняння реакцій, що відбуваються на цих пластинках. 

Які процеси проходитимуть на пластинках, якщо зовнішні кінці їх з'єднати провідни-

ком? 

10. Як протікає атмосферна корозія заліза, покритого шаром нікелю, якщо по-

криття порушене? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів. Який 

склад продуктів корозії? 

11. Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів з кисневою і 

водневою деполяризацією при корозії пари "алюміній – залізо". Які продукти корозії 

утворюються в першому і в другому випадках? 

12. У розчин електроліту, що містить розчинений кисень, опустили цинкову 

пластинку і цинкову пластинку, частково покриту міддю. У якому випадку процес ко-
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розії цинку проходить інтенсивніше? Складіть електронні рівняння анодного і катод-

ного процесів. 

13. Як впливає рН середовища на швидкість корозії заліза і цинку? Чому? 

Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів атмосферної корозії цих 

металів. 

14. Цинкову і залізну пластинки опустили у розчин сульфату міді. Складіть 

електронні і іонно-молекулярні рівняння реакцій, що відбуваються на кожній з цих 

пластинок. Які процеси проходитимуть на пластинках, якщо зовнішні кінці їх з'єднати 

провідником? 

15. Якщо опустити в розбавлену сірчану кислоту пластинку з чистого заліза, 

то виділення на ній водню йде поволі і з часом майже припиняється. Проте якщо цин-

ковою паличкою доторкнутися до залізної пластинки, то на останній починається бур-

хливе виділення водню. Чому? Який метал при цьому розчиняється? Складіть елект-

ронні рівняння анодного і катодного процесів. 

16. Який метал доцільніше вибрати для протекторного захисту від корозії 

свинцевої оболонки кабелю: цинк, магній або хром? Чому? Складіть електронні рів-

няння анодного і катодного процесів атмосферної корозії. Який склад продуктів коро-

зії? 

17. Дві залізні пластинки, частково покриті одна оловом, інша міддю, знахо-

дяться у вологому повітрі. На якій з цих пластинок швидше утворюється іржа? Чому? 

Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цих пластинок. 

Який склад продуктів корозії заліза? 

18. Залізний виріб покрили свинцем. Яке це покриття – анодне або катодне? 

Чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цього ви-

робу при порушенні покриття у вологому повітрі і в хлорводневій (соляній) кислоті. 

Які продукти корозії утворюються в першому і в другому випадках? 

19. Залізний виріб покрили кадмієм. Яке це покриття – анодне або катодне? 

Чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цього ви-

робу при порушенні покриття у вологому повітрі і в хлорводневій (соляній)  кислоті. 

Які продукти корозії утворюються в першому і в другому випадках? 

20. Яке покриття металу називається анодним, а яке – катодним? Назвіть декі-

лька металів, які можуть служити для анодного і катодного покриття заліза. Складіть 

електронні рівняння анодного і катодного процесів, що відбуваються при корозії залі-

за, покритого міддю, у вологому повітрі і в кислому середовищі. 

21. Чому хімічно чисте залізо стійкіше проти корозії, чим технічне залізо? 

Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів, що відбуваються при ко-

розії технічного заліза у вологому повітрі і в кислому середовищі. 
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22. У розчин хлорводневій (соляній)  кислоти помістили цинкову пластинку і 

цинкову пластинку, частково покриту міддю. У якому випадку процес корозії цинку 

відбувається інтенсивніше? Відповідь мотивуйте, склавши електронні рівняння відпо-

відних процесів. 

23. Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів з кисневою і 

водневою деполяризацією при корозії пари "магній – нікель". Які продукти корозії ут-

ворюються в першому і в другому випадках? 

24. Залізний виріб покрили нікелем. Яке це покриття – анодне чи катодне? 

Чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цього ви-

робу при порушенні покриття у вологому повітрі і в хлорводневій (соляній)  кислоті. 

Які продукти корозії утворюються в першому і в другому випадках? 

25. У чому суть протекторного захисту металів від корозії? Наведіть приклад 

протекторного захисту заліза в електроліті, що містить розчинений кисень. Складіть 

електронні рівняння анодного і катодного процесів. 

26. Якщо пластинку з чистого цинку опустити в розбавлену кислоту, то виді-

лення водню, що починається, незабаром майже припиняється. Проте при дотику до 

цинку мідною паличкою на останній починається бурхливе виділення водню. Дайте 

цьому пояснення, склавши електронні рівняння анодного і катодного процесів. Напи-

шіть рівняння протікаючої хімічної реакції. 

27. Як відбувається атмосферна корозія лудженого заліза і лудженої міді при 

порушенні покриття? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів. 

28. Мідь не витісняє водень з розбавлених кислот. Чому? Проте якщо до мід-

ної пластинки, опущеної в кислоту, доторкнутися цинковою, то на міді починається 

бурхливе виділення водню. Дайте цьому пояснення, складіть електронні рівняння ано-

дного і катодного процесів. Напишіть рівняння протікаючої хімічної реакції. 

29. Як відбувається атмосферна корозія лудженого і оцинкованого заліза при 

порушенні покриття? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів. 
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8. ДОДАТОК №  4 

Фотографії видів корозії металів 

 

 

 

Мал. 3. Корозія конструкції Шуховськой башти в Москві. 

 

 
Мал. 4. Іржа, найпоширеніший вид корозії. 

 

Мал. 5. Корозія металу. 
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