
169

УДК 621.35

ШКУРІНА О.Л., ШТЕФАН В.В., канд. техн. наук,
САХНЕНКО М.Д., докт. техн. наук

ІНГІБІТОРНИЙ ЗАХИСТ БАГАТОЕЛЕКТРОДНИХ СИСТЕМ

Використання алюмінію та його сплавів в атмосферних умовах та умо-
вах морського клімату потребує надійного захисту від корозії. Актуальним є
застосування лакофарбових пігментованих покриттів, але слід враховувати
вплив пігментів на корозійну поведінку металу-основи. Хибне введення
пігментів може призвести не тільки до відсутності антикорозійної дії, але й
до стимуляції корозійних процесів.

За антикорозійною дією пігменти поділяють на три групи:
1) інгібітивні (антикорозійні) – плівки з інгібітивними пігментами

захищають метал навіть після їх пошкодження;
2) корозійно нейтральні – пошкодження плівки не призводить до

будь-якої зміни корозійної поведінки металу-основи;
3) стимулятори – при пошкоджені плівки можуть прискорювати ко-

розію.
Здатність пігментів гальмувати корозійний процес досягається за раху-

нок або збільшення поляризуємості електродних процесів, або утворення па-
сивних плівок фазового або адсорбційного характеру.

В роботі досліджено корозійну поведінку сплаву алюмінію Д16 в розчи-
нах 3%-ого NaCl з водними витяжками пігментів (робоча поверхня – 1 см2;
вміст пігментів у водних витяжках склав ≈ 100 ppm).

Дослідження проводили двома методами: методом поляризаційного
опору та методом електрохімічного імпедансу.

Зміни стаціонарного потенціалу сплаву Д16 в розчинах 3%-ого NaCl з
часом наведені в табл. 1. та графічно відображені на рис.1. На
хронопотенціограмах сплаву Д 16 в початковий період експозиції спостеріга-
ється відміна у характері впливу водних екстрактів пігментів на значення по-
тенціалу вільної корозії. Так, у водних екстрактах пігментів П2...П4 відбува-
ється зсув потенціалу корозії в бік більш негативних значень, що, імовірно,
може свідчити про гальмування катодної реакції.
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Таблиця 1
Зміни стаціонарного потенціалу сплаву Д16 в розчинах 3%-ого NaCl

Склад розчи-
ну

Стаціонарний потенціал Ест, В
0 діб 2 доби 4 доби 9 діб 17 діб 24 доби 31 доба

3% NaCl -0,68 -0,968 -0,875 -0,85 -0,756 -0,836 -0,781
3% NaCl з П1 -0,695 -0,728 -0,728 -0,812 -0,79 -0,82 -0,871
3% NaCl з П2 -0,667 -0,712 -0,749 -0,87 -0,86 -0,833 -0,805
3% NaCl з П3 -0,661 -0,821 -0,889 -0,799 -0,855 -0,778 -0,93
3% NaCl з П4 -0,607 -0,701 -0,763 -0,815 -0,881 -0,884 -0,86
3% NaCl з П5 -0,661 -0,766 -0,866 -0,94 -0,879 -0,875 -0,873
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Рис. 1. – Хронопотенціограма сплаву Д16 в розчинах 3%-ого NaCl: 1– без витяж-
ки;2–витяжка П1;3–витяжка П2;4– витяжка П3; 5 – витяжка П4; 6 – витяжка П5.

З шести досліджуваних розчинів найкращі показники антикорозійної дії
(густина струму корозії j, А/м2; стабільний стаціонарний потенціал Ест, В; та
ін.) спостерігаються в розчині 3%-ого NaCl з витяжкою П1 та П5; найгірші- в
розчині 3%-ого NaCl з водною витяжкою П4; доволі стабільні результати бу-
ли отримані в розчині 3%-ого NaCl з водною витяжкою П3. Ці висновки по-
передньо були означені після візуального аналізу поляризаційних залежно-
стей та підтвердились після розрахунків.
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