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korrozioni tipik
Paraqitja e katër llojeve të korrozionit elektrokimik
Përcaktimi i rrymës së korrozionit nëpërmjet kurbave të polarizimit
anodik dhe katodik, duke përdorur tangentet e Tafelit
Shtresa dyfishe elektrike e formuar në sipërfaqen e metalit në ujë
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(mbrojtje protektore)
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Diagrama Pourbaix për hekurin në temperaturën 25 °C
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Paraqitja e diagramave Pourbaix për sistemin Fe/H2O, njëra për
temperaturën 200 °C dhe tjetra për temperaturën 25°C
Inhibitorë miqësorë me mjedisin
Paraqitje skematike e përdorimit të inhibitorëve të korrozionit
Pamje e potenciostatit të tipit Tacussel PJT 24-1 të përdorur për
matjet potenciometrike
Pamje e potenciostatit të tipit Wavenow AFTP1 të përdorur për
matjet potenciometrike
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Polarizimi i hekurit në mjedis acid
Skemë e aparaturës për matjen e polarizimit anodik
Skemë e modeleve të qarkut për të analizuar spektrat EIS
Të dhënat elektrokimike të impedancës për magnezin 99.9% në pH
9.2 borat natriumi
Pamje gjatë matjeve potenciodinamike me potenciostatin (Tacussel
të tipit PJT 24-1)
Pamje gjatë matjeve potenciodinamike me (Wavenow AFTP1 ,
prodhim i kompanisë “PINE”)
Skema e ndërtimit të elektrodës së punës së përdorur për matjet
potenciometrike
Skema e lidhjes dhe funksionimit të potenciostatit (Tacussel të tipit
PJT 24-1).
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Varësia e shpejtësisë së korrozionit nga përqendrimi i inhibitorit
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Varësia e efektivitetit të inhibitorit nga përqendrimi i inhibitorit
Varësia e shpejtësisë së korrozionit nga përqendrimi i inhibitorit
Varësia e efektivitetit të inhibitorit nga përqendrimi i inhibitorit
Struktura kimike e N-(-1-Naphthyl)ethylendiamine dihydrochloride
monomethanolate
Kurbat e polarizimit potenciodinamik të çelikut 36CrMo në tretësirë
HCl 0,2 M dhe përqendrime të ndryshme të dihidroklorur
monometanolat N-(naftil-1-)etilendiaminës
Pamje e mostrës së përgatitur për metodën e polarizimit
potenciodinamik
Paraqitja e formulës strukturore e klorurit të butil-1-metil-3imidazoliumit [BMIM]Cl
Kurbat e polarizimit potenciodinamik të çelikut 36CrMo në tretësirë
NaCl 3 % (në peshë) në përqendrime të ndryshme të klorurit të butil1-metil-3-imidazoliumit
Struktura kimike e klorurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit
Efekti i përqendrimit të klorurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit në
shpejtësinë e korrozionit (në g m2orë) në temperatura të ndryshme
Lakoret e polarizimit potenciodinamik të aliazhit të aluminit 6063 në
tretësirën HCl 0.5 M me dhe pa shtim të klorurit të butil-1-metil-3imidazoliumit
Formula strukturore e 2-aminopyridinës
Lakoret e polarizimit potenciodinamik të çelikut 36CrMo në
tretësirë NaCl 3% (në masë) që përmban 0.2%, 0.5% dhe 1.0% të 2aminopiridinë
Lakoret e polarizimit potenciodinamik të çelikut 36CrMo në
III

76
76
77
78
79
79
80
81
98
100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105
106
106
107
107
108
110
112

114
115
116

117
119
120

122
127

128

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

Figura 14.1:
Figura 14.2:
Figura 14.3:
Figura 14.4:
Figura 14.5:
Figura 14.6.
Figura 14.7:
Figura 14.8:
Figura 14.9:
Figura 14.10:
Figura 14.11:
Figura 15.1:
Figura 15.2:
Figura 16.1:
Figura 16.2:

Figura 16.3:
Figura 16.4:

Figura 17.1:
Figura 17.2:

Figura 17.3:

A. Alinj
2021

tretësirë NaCl 3% (në masë) në prezencë të 0.1 % KI dhe të 2aminopiridinës
Struktura kimike e bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit
Ndryshimi i efektivitetit mbrojtës me përqendrimin e inhibitorit, me
dhe pa shtesë të KI 0.1%
Pamje e elektrodave të përdorura gjatë përdorimit të potenciostatit
në laborator
Pamje e potenciostatit të përdorur në laborator
Pamje e elektrodës së punës të përdorur në matjet elektrokimike
Skema e ndërtimit të elektrodës së punës
Paraqitja e kurbave të polarizimit potenciodinamik
Paraqitja e varësisë së efektivitetit nga përqendrimi i inhibitorit
Struktura kimike e bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit
Efekti i përqendrimit të bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit në
shkallën e korrozionit (në g/m2orë) në temperatura të ndryshme
Efekti i përqendrimit të bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit në
efektivitetin mbrojtës (në %) në temperatura të ndryshme
Struktura kimike e hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumi
Ndryshimi i efektivitetit mbrojtës me përqendrimin e inhibitorit me
dhe pa shtesë të KI 0.1%
Paraqitja e formulës strukturore të bis(trifluorometilsulfonil)amidur i
triheksiltetradecilfosfoniumit
Kurbat e polarizimit potenciodinamik për mostrat e çelikut 36CrMo
të zhytura në tretësirë 3% NaCl, a) pa shtim inhibitori, b) me 0.1
mL, c) me 0.2 mL, ç) me 0.5 mL dhe d) me 0.7 mL inhibitor të
shtuar
Kurbat e polarizimit potenciodinamik për mostrat e çelikut 36CrMo
në tretësirë 3% NaCl me dhe pa shtim të inhibitorit
Kurbat e polarizimit potenciodinamik të aliazhit 6063 të aluminit të
zhytur në tretësirën Ringer me dhe pa shtim të
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit 0.1–0.4
% (në vëllim)
Formula strukturore e (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil
hidroklorurit
Lakoret e polarizimit potenciodinamik për mostrat e çelikut me
karbon të zhytura në tretësirë 0.2 M HCl, a) pa inhibitor, b) me 1
mM, c) me 3 mM, ç) me 5 mM inhibitor të shtuar
Lakoret e polarizimit potenciodinamik për mostrat e çelikut me
karbon në tretësirë 0.2 M HCl me dhe pa inhibitor
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Titulli
Përmbajtja e ujit të detit sipas ASTM 1141-75
Klasifikimi i lëngjeve jonikë dhe shembuj
Përbërja e mostrave të çelikut me markë 36CrMo
Efekti i inhibitorit të korrozionit në 22 ˚C dhe tretësirë HCl 1 M
Efekti i inhibitorit të korrozionit në 22 ˚C dhe tretësirë 0.7 M HCl
Efekti i inhibitorit të korrozionit në 22 ˚C dhe tretësirë 0.5 M HCl
Efekti i inhibitorit të korrozionit në 22 ˚C dhe tretësirë 0.2 M HCl
Efekti i inhibitorit të korrozionit në 30 ˚C dhe tretësirë 1 M HCl
Efekti i inhibitorit të korrozionit në 30 ˚C dhe tretësirë 0.7 M HCl
Efekti i inhibitorit të korrozionit në 30 ˚C dhe tretësirë 0.5 M HCl
Efekti i inhibitorit të korrozionit në 30 ˚C dhe tretësirë 0.2 M HCl
Përbërja kimike e mostrave të çelikut 36CrMo
Përbërja e mjedisit korrodues
Efektiviteti i inhibitorit dhe shkalla e korrozionit të çelikut 36CrMo
në tretësirë 0,2M HCl që përmban përqendrime të ndryshme të
dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-) etilendiaminës
Efektiviteti inhibues i dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1)etilendiaminës për mjedise korroduese të ndryshme
Përbërja e mostrave të çelikut me markë 36CrMo
Përbërja kimike e mostrave të aliazhit të aluminit 6063
Shpejtësitë e korrozionit dhe efektivitetet mbrojtëse të klorurit të
butil-1-metil-3-imidazoliumit, për përqendrime të ndryshme të
shtuar në tretësirën 0.5 M HCl në temperatura të ndryshme
Efektivitetet e inhibitorit të korrozionit për shtesa të ndryshme të
klorurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit në tretësirën HCl 0,5 M, të
matur në temperaturën 30 ° C
Përbërja e mostrave të çelikut me markë 36CrMo
Përbërja e mjedisit korrodues
Përmbledhje e shpejtësive të korrozionit të mostrave të çelikut
36CrMo të zhytura në tretësirë H3PO4 që përmban përqendrime të
ndryshme inhibitori
Përmbledhje e shpejtësive të korrozionit të mostrave të çelikut
36CrMo të zhytura në tretësirë H3PO4 që përmban përqendrime të
ndryshme inhibitori dhe KI 0.1% (në masë)
Përmbledhje e shpejtësive të korrozionit të mostrave të çelikut
36CrMo të zhytura në tretësirë H3PO4 0.5 M në dy temperatura të
ndryshme
Përbërja kimike e mostrave të çelikut 36CrMo
Përbërja e mjedisit korrodues
Efektiviteti mbrojtës i 2-aminopiridinës për mjedise të ndryshme
korroduese i llogaritur sipas formulës (1)
Ndikimi i shtimit të KI në efektivitetin inhibues të 2-aminopiridinës
Përbërja kimike e mostrave të çelikut 36CrMo
Efekti i temperaturës në shpejtësinë e korrozionit të çelikut 36CrMo
në tretësirë NaCl 3% që përmban përqendrime të ndryshme të
bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit [BMIM]Br
Efekti i temperaturës në shkallën e gërryerjes së çelikut 36CrMo në
tretësirë NaCl 3% që përmban përqendrime të ndryshme të
[BMIM]Br dhe KI 0.1%
IV

Faqja
47
61
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
114
117
119
120
122
123
123
124
125
126
126
128
129
130
132
133

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

Ndikimi i përqendrimit të inhibitorit në efektivitetin mbrojtës në
temperaturën 42˚C, në tretësirë HCl 0.2M
Përbërja kimike e mostrave të aliazheve të bakrit
Shpejtësia e korrozionit dhe efektiviteti mbrojtës për përqendrime të
ndryshme të bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit të shtuar në
tretësirën HNO3 2.5 M në temperatura të ndryshme
Përberja kimike e mostrave të çelikut 36CrMo
Efekti i temperaturës në shpejtësinë e korrozionit të çelikut 36CrMo
në tretësirë NaCl 3% që përmban përqendrime të ndryshme të
hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumi [BMIM]PF6
Efekti i temperaturës në shpejtësinë e korrozionit të çelikut 36CrMo
në tretësirë NaCl 3% që përmban përqendrime të ndryshme të
[BMIM]PF6 dhe KI 0.1%
Përbërja e mostrave të çelikut me markë 36CrMo
Përbërja e mjedisit korrodues
Efektiviteti i inhibitorit dhe shpejtësia e korrozionit (në g/m2orë dhe
mm/vit) për çelikun 36CrMo i zhytur për 72 orë në tretësirën 3%
NaCl
që
përmban
vëllime
të
ndryshme
të
bis(trifluorometilsulfonil)amidur triheksiltetradecilfosfoniumit
Varësia e shpejtësisë së korrozionit dhe efektivitetit mbrojtës nga
vëllimi i inhibitorit të shtuar në 100 mL tretësirë 3% NaCl
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Përbërja kimike e mostrave të aliazhit të aluminit 6063
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Shpejtësitë e korrozionit dhe efektivitetet e inhibitorit për
përqendrime
të
ndryshme
të
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit
të
shtuar në tretësirën Ringer në 37 °C, pas 20 ditësh zhytje
Potenciali i korrozionit dhe dendësia e rrymës së korrozionit të
mostrave të aliazhit të aluminit 6063 të zhytura në tretësirën Ringer
në 37 °C, me dhe pa shtim të
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit
Përbërja e mostrave të çelikut me karbon
Përbërja e mjedisit korrodues
Varësia e shpejtësisë së korrozionit dhe efektivitetit mbrojtës sipas
sasisë së inhibitorit të shtuar në 100 mL tretësirë 0.2 M HCl
Efektiviteti i inhibitorit dhe shpejtësia e korrozionit (në g/m2orë dhe
mm/vit) për çelikun me karbon i zhytur në tretësirën 0.2 M HCl që
përmban sasi të ndryshme të (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat
metil hidroklorurit
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Qëllimi punimit
Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë si inhibitorë korrozioni për metale
të ndryshëm.
Lëngjet jonikë të testuar janë: Heksafluorofosfat i butil-1-metil-3-imidazoliumi;
Klorur i butil-1-metil-3-imidazoliumi; Bromur i butil-1-metil-3-imidazoliumi;
Dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-)etilendiamina; Klorur i decil-1-metil-3imidiazoliumi;
Klorhidrati
i
(R)-amino-2-merkapto-3-propanoat
metili;
Bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumi.
Ky disertacion synon të indentifikojë disa lëngje jonikë si inhibitorë ndaj korrozionit
elektrokimik ndaj metaleve, në mjedise të ndryshme korrozioni. Metalet e testuara
janë: çeliku dhe aliazhe të aluminit dhe bakrit.
Vlerësimi i shpejtësisë së korrozionit dhe efektiviteti mbrojtës i këtyre lëngjeve
jonikë, është bërë duke përdorur metodën e humbjes në peshë dhe metodën e
polarizimit potenciodinamik.
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Metodologjia e përdorur për realizimin e disertacionit




















Grumbullimi i informacionit dhe literaturës lidhur me korrozionin e metaleve;
Përzgjedhja e literaturës lidhur me lëngjet jonikë, vetitë dhe përdorimet e tyre;
Konspektimi i literaturës;
Vlerësimi i eksperiencës që ekziston në fushën e korrozionit;
Vlerësimi i metodikave, pajisjeve, mjeteve dhe të reagentëve të nevojshëm për
këtë qëllim;
Përzgjedhja e lëngut jonik për testim;
Ideimi i eksperimenteve;
Përgatitja e mjedisit korrodues për testim;
Përgatitja e mostrës së metalit për testim;
Përgatitja e infrastrukturës (mjetet, reagentët dhe aparatura);
Realizimi i eksperimenteve;
Grumbullimi dhe përpunimi i të dhënave eksperimentale;
Diskutimi dhe interpretimi i rezultateve;
Prezantimi periodik në Departamentin e Kimisë të rezultateve të përftuara;
Përfundime dhe rekomandime;
Publikimi i rezultateve eksperimentale (në konferenca dhe revista shkencore);
Dizenjimi i strukturës së dizertacionit (pjesa teorike);
Sistemimi i materialit teorik dhe pjesës eksperimentale, duke evidentuar
çështjet kryesore në trajtën e kapitujve të veçantë, në funksion të qëllimit të
studimit;
Prezantimi përfundimtar në Departamentin e Kimisë.
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HYRJE
Aftësitë mekanike dhe qëndrueshmëria ndaj korrozionit janë kritere të rëndësishëm në
përzgjedhjen dhe përdorimin e metaleve në mjedise të ndryshme.
Kushtet e punës dhe mjedisi korrodues i një pajisjeje/strukture metalike ndikojnë në
korrozionin e metalit dhe për pasojë në jetëgjatësinë e tij.
Testimi dhe përdorimi i metodave të reja për minimizimin e korrozionit është i
domosdoshëm dhe përbën një sfidë të vazhdueshme për kërkuesit shkencorë,
projektuesit dhe teknologët. Njohja e mekanizmit të korrozionit dhe rritja e
qëndrueshmërisë ndaj tij të metaleve të ndryshëm, është një fushë e rëndësishme dhe
përbën interes. Kjo realizohet nëpërmjet testimeve të metaleve në mjedise të
ndryshme korrozioni. Rezultatet e këtyre testimeve ndihmojnë në përzgjedhjen e
duhur të llojit të metalit që do të përdoret për qëllime të ndryshme në të ardhmen.
Çeliku përdoret gjerësisht në industri, si pjesë e strukturave të ndryshme metalike, në
linjat dhe impiantet teknologjikë, në impiantet e trajtimit të ujërave, etj.
Çeliku është i ndjeshëm ndaj korrozionit në elektrolitë të ndryshëm, veçanërisht në
mjedise acide.
Mbrojtja dhe parandalimi i korrozionit elektrokimik të metaleve është një sfidë e
hershme për kërkuesit dhe vijon ende edhe në ditët e sotme. Mbrojtja e metaleve nga
korrozioni ndikon në zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm dhe në standardin e jetës.
Menaxhimi i korrozionit lidhet me shfrytëzimin me efektivitet të lëndëve të para,
zvogëlimin e humbjeve ekonomike, por edhe me parandalimin dhe minimizimin e
ndotjes mjedisore.
Qëndrueshmëria e metaleve ndaj korrozionit lidhet me efekte ekonomike, por dhe me
cilësinë dhe sigurinë e objekteve që prodhohen prej tyre. Rezultatet e deritanishme të
korrozionit elektrokimik nuk janë ende të mjaftueshme, por duhet të shërbejnë si bazë
dhe referencë për kërkime dhe testime të mëtejshme. Në këto kushte është e
nevojshme të vijohet me eksplorime dhe gjetjen e alternativave të reja për mbrojtjen e
metaleve ndaj korrozionit. Korrozioni elektrokimik është një proces shkatërrues i
metalit nëpërmjet reaksioneve elektrokimikë të tij me mjedisin në të cilin është i
ekspozuar. Ky proces shoqërohet me përkeqësim të cilësive fizike dhe mekanike të
metalit, duke cënuar sigurinë e njerëzve, konstruksioneve e pajisjeve, gjë që mund të
sjellë aksidente dhe ndotje të produkteve dhe të mjedisit.
Për këto arsye korrozioni i metaleve merret në konsideratë gjatë fazave të projektimit,
ndërtimit dhe operimit të objekteve metalikë.
Humbjet ekonomike nga korrozioni lidhen me humbjen e metalit, me koston e
prodhimit dhe të mirëmbajtjes, por gjithashtu dhe me humbje energjie, uji dhe lëndësh
të para natyrore.
Për minimizimin dhe parandalimin e procesit të korrozionit të metaleve, është e
nevojshme të njohim nga pikëpamja teorike dhe praktike mekanizmin e zhvillimit të
korrozionit, llojet e korrozionit, metodat e mbrojtjes, të kontrollit, si dhe të
monitorimit në vijimësi të korrozionit.
Aliazhet metalikë përdoren në procese të ndyshme (civile, industriale, biologjike dhe
mjekësore), për arsye të qëndrueshmërisë së tyre ndaj korrozionit.
Përzgjedhja e metaleve lidhet me koston ekonomike, jetëgjatësinë dhe
qëndrueshmërinë e tyre ndaj korrozionit elektrokimik. Krahas përzgjedhjes së duhur
të aliazheve metalikë, shtimi i inhibitorëve është një mënyrë efiçente për mbrojtjen e
tyre nga korrozioni elektrokimik.
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Sjellja e metaleve ndaj korrozionit ndikon ndjeshëm te natyra e mjedisit korrodues.
Përdoren disa metoda për të kontrolluar korrozionin e metaleve, por përdorimi i
inhibitorëve është më i zakonshmi.
Në ditët e sotme, kërkuesit janë fokusuar në përzgjedhjen, testimin dhe aplikimin e
inhibitorëve më efektivë, me kosto të ulët dhe miqësorë me mjedisin, duke
zëvendësuar inhibitorët tradicionalë (organikë ose joorganikë) që kanë natyrë toksike.
Në këtë aspekt, një risi është përdorimi i lëngjeve jonikë, si frenues të korrozionit të
metaleve apo aliazheve të tyre (çeliku, alumini, bakri, etj.) në mjedise të ndryshme
korrozioni. Të dhënat tregojnë se shumica e lëngjeve jonikë janë miqësorë me
mjedisin, jotoksikë, të biodegradueshëm dhe me kosto të ulët. Referuar literaturës dhe
rezultateve të përftuara, vihet re se prezenca e lëngjeve jonikë në mjedisin korrodues
ul shpejtësinë e korrozionit dhe rrit qëndrueshmërinë e metaleve ndaj korrozionit
elektrokimik.
Lëngjet jonikë janë përgjithsisht kripëra organike që shfaqin aftësi të mira mbrojtëse
për disa metale dhe/ose dhe aliazhet e tyre, të tillë si: çeliku, alumini, bakri, zinku,
nikeli, titani, në mjedise të ndryshme korroduese.
Struktura e lëngjeve jonikë përbëhet kryesisht nga dy pjesë: pjesa anionike dhe pjesa
kationike. Në përgjithësi lëngjet jonikë përmbajnë heteroatome që shërbejnë si qendra
adsorbimi me metalin. Në kushte të zakonshme lëngjet jonikë ndodhen në gjendje të
lëngët. Lëngjet jonikë kanë presion avulli të papërfillshëm, shfaqin qëndrueshmëri të
lartë termike, aktivitet sipërfaqësor të lartë dhe pikë shkrirjeje të ulët (zakonisht nën
100 °C).
Në këtë disertacion është testuar sjellja e disa aliazheve metalikë (çelikut, aluminit,
bakrit) në mjedise të ndryshme me dhe pa prezencën e lëngjeve jonikë:
Heksafluorofosfat
n-Butil-1-metil-3-imidazoliumi;
Klorur
n-Butil-1-metil-3imidazoliumi; Bromur n-Butil-1-metil-3-imidazoliumi; Dihidroklorur monometanolat
N-(naftil-1-)etilendiamina; Klorur n-decil-1-metil-3-imidiazoliumi; Klorhidrati i (R)amino-2-merkapto-3-propanoat
metili;
Bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumi.
Ndikimi në shpejtësinë e korrozionit të këtyre lëngjeve jonikë është bërë në
përqendrime të ndryshme të tyre, në mjedise dhe temperatura të ndryshme. Shpejtësia
e korrozionit elektrokimik është përcaktuar nëpërmjet metodës të polarizimit
potenciodinamik dhe metodës së humbjes në peshë.
Ky disertacion është një kontribut modest, i cili mund të merret në konsideratë nga
studentë dhe specialistë të fushës së korrozionit. Eksperienca dhe kontributi i dhënë
gjatë viteve në studimin e dukurive të korrozionit nga Departamenti i Kimisë në
Fakultetin e Shkencave të Natyrës ka qenë një udhërrëfyes i rëndësishëm në
realizimin e këtij punimi.
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KAPITULLI I
KORROZIONI I METALEVE
1.1

Njohuri të përgjithshme mbi korrozionin

Korrozioni elektrokimik është një proces natyror i kushtueshëm dhe i rrezikshëm. Ky
proces shoqërohet me kosto të mëdha ekonomike dhe mjedisore. Kjo lidhet me kostot
e zëvendësimit, si dhe me shpenzimet e mirëmbajtjes së objekteve metalikë për të
parandaluar procesin e korrozionit. Korrozioni shoqërohet me humbje të efikasitetit të
objekteve metalikë, ndotje të produkteve dhe mjedisit [1]. Zhvillimi i procesit të
korrozionit elektrokimik krijon produkte korrozioni, të cilat lidhen me dëmtimin e
metaleve, si dhe me zvogëlimin e efikasitetit të transmetimit të nxehtësisë. Dëmtimi
nga korrozioni mund të shkaktojë dëme në strukturat metalike, avari dhe aksidente.
Korrozioni elektrokimik është një shqetësim që duhet të merret parasysh në fazat e
hartimit dhe zbatimit të projektit, përzgjedhjes së metalit, vlerësimin e mjedisit të
korrozionit, etj. Në këtë aspekt, njohja e korrozionit ka një rëndësi të veçantë. Kjo ka
të bëjë me njohjen e mekanizmit të korrozionit elektrokimik, njohjen e metodave
parandaluese, monitorimit dhe testimit të korrozionit, etj [2-6].
Çeliku ka një tendencë për t’u kombinuar me oksigjenin dhe ujin dhe të kalojë në
formën e oksideve të hidratuara të hekurit të tipit Fe2O3 x nH2O (i njohur ndryshe si
“ndryshku”), të cilat janë të pranishme në mjedis në trajtë të qëndrueshme. Ndërsa në
rastin e aluminit formohet oksidi i aluminit Al2O3, dhe në rastin e bakrit formohet
oksidi i bakrit (II) CuO. Korrozioni elektrokimik është një shqetësim i madh,
veçanërisht në industri, në sistemet e shkarkimit të ujërave, në strukturat detare
(korrozioni në ujin e detit, në 3% NaCl), etj.
Për frenimin dhe parandalimin e korrozionit përdoren inhibitorë të shumtë.
Komponime të ndryshme kimike natyrale apo të sintetizuara përdoren si inhibitorë të
korrozionit elektrokimik [7-9].
Disa nga inhibitorët e korrozionit janë toksikë për shëndetin dhe kanë efekte negative
mjedisore dhe për këtë arsye është e nevojshme njohja dhe përdorimi me kujdes i tyre.
Në ditët e sotme, përdoren me sukses edhe inhibitorët e gjelbër, të cilët nuk mbartin
toksicitet dhe janë të biodegradueshëm në mjedis [10]. Si të tillë mund të përmendim
ekstraktet bimore, lëngjet jonikë, etj. Për mbrojtjen nga korrozioni aplikohen metoda
të ndryshme dhe vazhdimisht testohen dhe përdoren inhibitorë të rinj.
Për përcaktimin e efektivitetit mbrojtës të inhibitorëve të testuar në këtë punim janë
përdorur metoda të ndryshme, të tilla si: metoda e humbjes në peshë (metoda peshore
ose gravitacionale), si një metodë klasike, e thjeshtë në përdorim dhe e përshtatshme
referuar kushteve laboratorike, si dhe metoda e polarizimit potenciodinamik [11-14].
Nëpërmjet një numri të madh eksperimentesh, në mjedise të ndryshme korroduese,
me përqendrime të ndryshme inhibitori, kemi vlerësuar në trajtë analitike dhe grafike
aftësinë inhibuese të inhibitorëve.
Mbrojtja me inhibitorë është një ndër shumë metodat që përdoren për mbrojtjen e
metaleve. Megjithatë, gjetja e inhibitorëve me kosto të ulët dhe mbi të gjitha jo
toksikë, sikurse janë inhibitorët e gjelbër, është gjithmonë një sfidë [10].
Kohët e fundit, në mënyrë të vazhdueshme kërkuesit janë fokusuar më shumë në
përzgjedhjen, testimin dhe aplikimin e inhibitorëve efektivë, me kosto të ulët dhe
miqësorë me mjedisin, duke zëvendësuar inhibitorët toksikë. Në këtë aspekt lëngjet
jonikë po gjejnë përdorim si frenues të korrozionit elektrokimik të metaleve apo
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aliazheve metalikë në mjedise të ndryshme, të tillë si çeliku, alumini, bakri, etj. Të
dhënat tregojnë se lëngjet jonikë, krahas përdorimeve të ndryshme të tyre, gjejnë
përdorim gjithashtu edhe në mjekësi, sepse janë miqësorë me mjedisin, jotoksikë, të
biodegradueshëm dhe me kosto të ulët [15].
Rezultatet tregojnë se prezenca e lëngjeve jonikë në mjedisin korrodues ul shpejtësinë
e korrozionit dhe rrit efektivitetin mbrojtës të metaleve.
Në ditët e sotme, në mënyrë të vazhdueshme kërkuesit janë fokusuar më shumë në
përzgjedhjen, testimin dhe aplikimin e inhibitorëve më efektivë, me kosto të ulët dhe
miqësorë me mjedisin, duke zëvendësuar gjithnjë e më tepër inhibitorët tradicionalë
me natyrë toksike [10]. Në këtë aspekt, një risi është përdorimi i lëngjeve jonikë, si
frenues të korrozionit të metaleve apo aliazheve të tyre në mjedise të ndryshme, të
tillë si: çeliku, alumini, bakri, etj [15].
Kërkesa për materiale me bazë hekuri, alumini, bakri, etj. dhe/ ose për aliazhe të tyre
është në rritje nga viti në vit, sepse është rritur shumëllojshmëria e aplikimeve të tyre.
Kjo çon në zvogëlimin e lëndës së parë (xeherorëve përkatës), rritjen e konsumit të
energjisë, rritjen e sasisë së dioksidit të karbonit që çlirohet në atmosferë, etj.
Për të përmbushur kërkesat mekanike dhe të qëndrueshmërisë ndaj korrozionit,
metalet e mësipërme përzihen me shtesa metalike (magnez, zink, bakër, mangan,
krom, zirkon, titan, etj) në trajtën e aliazhit [8], [11], [13].
Karakteristikat (fizike, mekanike dhe kimike) të metaleve dhe aliazheve të tyre varen
nga përbërja e aliazhit, mikrostruktura, kushtet dhe proceset e prodhimit të tyre.
Korrozioni elektrokimik i aliazheve të metaleve varet nga heterogjeniteti, përbërja,
struktura kristalore, temperatura, mjedisi, nga ngarkesa që operojnë objektet , etj.
Qëndrueshmëria ndaj korrozionit elektrokimik të metaleve rritet me rritjen e shkallës
së pastërtisë së tij. P.sh. në rastin e aplikacioneve të aluminit ku qëndrueshmëria ndaj
korrozionit duhet të jetë e lartë, zakonisht përdoren aliazhe të aluminit me pastërti mbi
99.8%, ndërsa për aplikime të zakonshme përdoret një shkallë pastërtie më e vogël.
Korrozioni është një proces kimik që zhvillohet sipas një dinamike të caktuar si
pasojë e mikroelementëve galvanikë që lindin në metal. Parë në këtë aspekt, njohja e
korrozionit është e rëndësishme, në mënyrën e përzgjedhjes së metalit, kushteve të
punës, me qëllim parandalimin dhe minimizimin e tij [2-6].
Nga pikëpamja termodinamike aliazhet metalikë janë kimikisht të paqëndrueshëm, ata
i nënshtrohen reaksioneve kimikë dhe/ose elektrokimikë me mjediset e tyre, duke
formuar produkte korrozioni më të qëndrueshëm [12].
1.2 Çfarë është korrozioni i metaleve?
Megjithëse metalet kanë qëndrueshmëri të lartë mekanike, ata shkatërrohen nën
ndikimin e mjedisit të jashtëm: ajrit, ujit dhe tretësirave të elektrolitëve të ndryshëm.
Korrozioni është ndërveprim fiziko-kimik midis metalit dhe mjedisit ku ai ndodhet i
ekspozuar. Ky proces sjell ndryshime në vetitë fiziko-mekanike të metalit dhe shpesh
shkakton dëmtim të funksionit të metalit. Korrozioni është një proces oksidimi i
vetvetishëm i metaleve që ndodh si rezultat i bashkëveprimit kimik ose elektrokimik
me mjedisin e jashtëm që çon në shkatërrimin e pakthyeshëm të metalit (aliazhit).
Korrozioni është një proces inxhinierik dhe mjedisor, [2-6], [9].
1.3 Pse studiohet korrozioni?
Dëmet e shkaktuara nga korrozioni janë të shumta. Shkatërrimi i objekteve metalike
nga korrozioni sjell pasoja të dëmshme, të tilla si: shkatërrim i konstruksioneve
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metalikë të ndërtesave, shkatërrimi i tubacioneve metalikë dhe linjave teknologjike,
dëmtim i rezervuarëve të ndryshëm, dëmtim të pamjes vizive (të jashmte) të
monumenteve dhe objekteve metalikë gjë që përbën rrezik për jetën e njerëzve dhe
njëkohësisht për mjedisin. Korrozioni i metaleve është një fenomen që mbart dëme
ekonomike. Dëmtimet nga korrzioni mund të përbëjnë shkaqe për aksidente, zjarre,
dëmtim dhe rrjedhje të produktit, shkatërrim të fabrikave, uzinave, etj [2-6], [11].
Në vendet e industrializuara humbjet ekonomike përbëjnë rreth 3-5% të GDP-së (The
Gross Domestic Product), dhe vetëm 15% e tyre janë të rikuperueshme [4]. Kostot
janë direkte dhe nënkuptojnë investime për zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara, për
mirëmbajtjen, rrezikun për sigurinë e jetës, si dhe kostot indirekte që nënkuptojnë
ndërprerjen e shërbimeve, humbjen e materialeve (rrjedhje, ndotje), zvogëlim të
rezervave natyrore, humbje në kohë, etj [8], [9], [11].
Referuar sa më sipër, studimi i korrozionit dhe i faktorëve që ndikojnë në të, përbën
ende një prioritet edhe në ditët e sotme për të gjitha vendet e zhvilluara apo në
zhvillim.
Të shumtë janë shembujt e dëmeve të shkaktuara nga korrozioni, të tillë si: dëmtime
urash, dëmtime të rrjeteve të kanalizimeve të ujërave, dëmtime të linjave të
tubacioneve metalikë, etj. Të shumtë janë rastet e aksidenteve, të shpërthimeve dhe
humbje jetësh njerëzore, etj [9], [12].
Disa shembuj të dëmeve të shkaktuara nga korrozioni paraqiten në figurat më poshtë:

Figura 1.1: Dëmtimi i një tubacioni nga
korrozioni [16].

Figura 1.2: Korrozioni në strukturat e
zhytura në ujë [16].

1.4 Kostoja e korrozionit
Efekti financiar i dëmeve të shkaktuara nga korrozioni është, ka qenë i madh dhe
vazhdon të rritet edhe në ditët e sotme [16].
Vlerësohet se në vitin 1975 korrozioni metalik i ka kushtuar Shtetetve të Bashkuara të
Amerikës 82 miliardë dollarë, të cilat përbënin rreth 4.9% të prodhimit të brendshëm
bruto (The Gross Domestic Product-GDP) [17]. Ndërkohë, për periudhën kohore
1995 – 2001 korrozioni i metaleve i kushtoi ekonomisë amerikane afërsisht 300
miliardë dollarë në vit. Kjo përbën afërsisht 3-5% të prodhimit të përgjithshëm bruto
të kësaj periudhe kohore [18].
Këto vlera financiare në rritje tregojnë për dëmet ekonomike që mund të shkaktojë
korrozioni në ekonominë e një vendi, si dhe për rëndësinë e madhe të studimit,
parandalimit dhe minimizimit të fenomenit të korrozionit.
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Korrozioni elektrokimik është një proces natyror i pakthyeshëm që dëmton dhe
zvogëlon aftësitë mekanike të metaleve. Procesi i korrozionit shoqërohet me humbje
të mëdha ekonomike dhe mjedisore, sepse disa produkte të korrozionit janë të
qëndrueshëm (të patretshëm). Në procesin e korrozionit ndikojnë disa faktorë, të tillë
si: pH, temperatura, lloji i metalit ose aliazhit, lloji i inhibitorit të përzgjedhur, etj.
Disa metale (të tillë si Al, Fe, etj) ose aliazhet e tyre janë termodinamikisht të
paqëndrueshëm sepse veprojnë me mjedisin ku ata ndodhen duke formuar shtresa
okside më të qëndrueshme [15], [18-22].
Në shumë procese industriale aplikohet përdorimi i mjedisit acid, duke bërë që
procesi i korrozionit elektrokimit të jetë më i theksuar.
Frenimi i këtij procesi elektrokimik kërkon përdorimin dhe sintetizimin e inhibitorëve
të rinj të biodegradueshëm (green inhibitor) jotoksikë për mjedisin në përputhje me
kondicionet mjedisore. Këta inhibitorë fiksohen nëpërmjet procesit të adsorbimit
kimik apo fizik në sipërfaqe të metaleve në trajtën e një shtrese filmi duke e izoluar
metalin nga mjedisi korroziv [2-6], [19].
Nga pikëpamja termodinamike korrozioni është një proces irreversibël (i
pakthyeshëm). Ai dëmton dhe shkatërron metalet dhe aliazhet e tyre, duke dëmtuar
vetitë fizike dhe mekanike të tyre [22].
Korrozioni shkakton mbetje të mëdha metalike dhe për pasojë mbart humbje të madhe
ekonomike në të gjithë botën. Për këtë arsye korrozioni ka tërhequr vëmendjen e
shkencëtarëve dhe specialistëve të ndryshëm [23]. Korrozioni është një problem
global që ndikon negativisht në ekonominë e vendeve të zhvilluara dhe atyre në
zhvillim.
Sipas të dhënave të Shoqatës Kombëtare të Inxhinierëve të Korrozionit (National
Association of Corrosion Engineers) (NACE), në vitin 1998, kostoja totale, direkte,
vjetore e korrozionit në Sh.B.A ishte 276 miliardë dollarë amerikanë, ekuivalente kjo
me afro 3.1% të prodhimit të brendshëm bruto (GDP) [15], [20].
Ndërkohë në vitin 2011, kostoja totale e korrozionit në Sh.B.A ishte më shumë se 2.2
trilion dollarë amerikanë. Në samitin e 1-rë Global të Korrozionit të zhvilluar në New
Delhi, Indi, në vitin 2011, kostoja totale e korrozionit ishte 45 miliardë dollarë
amerikanë), India në 2011 [15], [21].
Sipas vlerësimeve të fundit të NACE, kostoja vjetore globale e korrozionit është
afërsisht 2,5 trilion dollarë amerikanë, e barabartë me 3.4% të GDP-së globale [15],
[19-21]. Në Indi, kostoja vjetore e korrozionit është afro 100 miliardë dollarë
amerikanë, ndërsa në Afrikën e Jugut, kostoja direkte e korrozionit vlerësohet afro 9,6
miliardë dollarë amerikanë [15],[22].
Duke aplikuar me efiçencë metodat ekzistuese të parandalimit të korrozionit, dëmet e
korrozionit mund të zvogëlohen nga 15% (ose 375 miliardë dollarë amerikanë) deri në
35% (ose 875 miliardë dollarë amerikanë) [15], [20].
1.5 Shkaqet e korrozionit te metalet
Korrozioni i sipërfaqes metalike është një problem i madh me të cilin përballen shumë
aplikime industriale, është shumë e rëndësishme të kuptohet struktura dhe vetitë
elektronike të lëngjeve jonikë që i bëjnë ata të përshtatshëm për rolin mbrojtës.
Shumë metale janë kimikisht të paqëndrueshëm dhe i nënshtrohen reaksioneve kimike
dhe elektrokimike me mjediset e tyre për të formuar produkte korrozioni më të
qëndrueshëm [2-6], [15].
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Reaktiviteti kimik i metaleve është i lidhur me natyrën dhe prirjen e tyre për t’u
oksiduar (përveç metaleve fisnikë) [15], [23]. Korrozioni është një proces spontan dhe
shkalla e korrozionit për një sërë metalesh, lidhet me ndryshimin e energjisë së lirë të
Gibs-it (ΔGᴼ). Vlera negative e ΔGᴼ lidhet me spontanitetin e reaksionit d.m.th me
shkallën e lartë të korrozionit të metalit [23].
Gjatë proceseve të ndryshme industriale kur metalet ekspozohen në mjedis korrodues,
veçanërisht në tretësirë acide korrodohen duke formuar produkte të qëndrueshme
korrozioni [15], [23].
Në këtë mënyrë, për këto procese është e nevojshme të aplikohen si shtesë në
mjedisin korrodues substanca të veçanta, që njihen si inhibitorë të korrozionit, të cilët
formojnë një shtresë mbuluese (cipë në trajtë filmi) mbrojtëse mbi sipërfaqen
metalike, duke e izoluar metalin nga mjedisi korrodues dhe për pasojë mbrojnë
metalin nga korrozioni [15], [23].
Në rastin e hekurit, aluminit, dhe bakrit produktet e korrozionit, të tilla si: Fe2O3,
Al2O3, CuO mund të veprojnë gjithashtu si frenues të korrozionit, sepse grumbullohen
në sipërfaqe dhe veprojnë si barrierë mbrojtëse fizike.
Metalet janë elementë elektropozitivë dhe japin me lehtësi elektronet e tyre valentore,
për të fituar një konfigurim elektronik të plotësuar me elektrone, i cili është një
gjendje me qëndrueshmëri më të lartë. Në sipërfaqen ndarëse midis metalit dhe
mjedisit (ndërfazë), krijohet një diferencë ngarkesash elektrike për shkak të këtij
shkëmbimi të elektroneve, i cili quhet potenciali elektrodik i elementit. Ky potencial
mund të matet nëse elementi në fjalë (metali që duam t’i masim potencialin
elektrodik), lidhet me elektrodën standarde të hidrogjenit (SHE- Standard Hydrogen
Electrodë), e cila me marrëveshje e ka potencialin elektrodik të barabartë me zero
(E0H2= 0.0 V), në formën e një elementi galvanik, kur kushtet e matjes merren
standarde (temperatura e barabartë me 250C dhe trysnia 1atm). Diferenca e potencialit
e përftuar për elementin galvanik, do të jetë në këtë mënyrë potenciali i elementit në
shqyrtim [2-6].
Elementet që në renditjen e potencialeve standarde, qëndrojnë më lart, priren të
lëshojnë më lehtë elektronet valentore (oksidohen më lehtë), në ndërveprim me
elementet që qëndrojnë më poshtë në këtë radhë (reduktohen më lehtë).
Gjatë korrozionit përbërësit metalikë shndërrohen në okside ose produkte të tjera më
të qëndrueshme nga pikëpamja termodinamike. Ky fenomen sjell zvogëlim të
rezervave natyrore të mineraleve (të xeherorëve) [15], [23].
Çeliku, zinku, bakri, nikeli dhe alumini janë metalet më me rëndësi ekonomike në
lidhje me korrozionin atmosferik. Metalet që nuk janë rezistentë ndaj H2SO4 si bakri,
kadmiumi, nikeli dhe hekuri shfaqin më shpesh raste të korrozionit në atmosferën
industriale.
Metalet dhe aliazhet që janë më të qëndrueshëm ndaj H2SO4 si alumini dhe çeliku i
paoksidueshëm preken më pak nga korrozioni në atmosferën industriale. Bakri
formon një shtresë të gjelbër mbrojtëse sulfate dhe prandaj është më i qëndrueshëm se
nikeli. Në mjedise detare ai formon një shtresë të klorurit bazik të bakrit. Nikeli është
rezistent në mjediset detare, por është i ndjeshëm ndaj H2SO4 që gjendet në mjedise
industriale. Plumbi (Pb), alumini (Al) dhe bakri (Cu) korrodohen fillimisht, por më
pas formojnë një shtresë mbrojtëse [24]. Shpejtësia e korrozionit të çelikut varet nga
elementët e aliazhit që ndikojnë në natyrën kompakte të ndryshkut të formuar. Zinku
(Zn) dhe kadmiumi (Cd) formojnë një shtresë mbrojtëse karbonate, e cila shpërbëhet
në mjedis acid dhe metali atakohet me lehtësi [15], [23].
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1.6 Klasifikimi i korrozionit
Korrozioni elektrokimik mund të klasifikohet në varësi të kushteve të zhvillimit të
procesit të korrozionit, në varësi të pamjes së jashtme, si dhe në varësi të mekanizmit
të zhvillimit të procesit të korrozionit.
1.6.1 Klasifikimi sipas kushteve të zhvillimit të korrozionit
Një nga faktorët kryesorë që shkakton dukurinë e korrozionit është mjedisi korrodues.
Mjedisi korrodues është një faktor që mund të ndryshojë me kalimin e kohës dhe me
ndryshimin e kushteve, duke u bërë me tepër ose më pak korrodues. Në këtë aspekt në
procesin e korrozionit ndikojnë faktorë të tillë, si: temperatura, pH, prania dhe sasia e
okigjenit (O2), prania dhe përqendrimi i tretësirave të elektrolitëve (acideve, bazave,
kripërave), etj [2-6].
Në varësi të llojit të mjedisit ku zhvillohet, korrozionin e metaleve do ta klasifikonim
në:
- Korrozion atmosferik;
- Korrozion në mjedis ujor;
- Korrosion tokësor (ose nëntokësor).
Në varësi të kushteve në të cilat zhvillohet procesi i korrozionit, ai mund të
klasifikohet [11], [24], [25]:
 Korrozion në gaze: Këtu përfshihet korrozioni i metaleve në gaze, në mungesë
të lagështisë (korrozioni kimik).
 Korrozioni në joelektrolitë: Këtu përfshihet rasti i bashkëveprimit të metalit
me substanca organike që nuk kanë përcjellshmëri elektrike (korrozion
kimik).
 Korrozioni në elektrolitë (korrozioni elektrokimik): Ky është një nga format e
korrozionit që haset më shpesh. Ky lloj korrozioni lidhet me bashkëveprimin
e metaleve me tretësirat ujore të elektrolitëve (korrozioni në ujërat natyrore,
korrozioni në acide, korrozioni në baza, korrozioni në tretësirat ujore të
kripërave, etj.). Në këtë lloj korrozioni mund të përmendim: korrozion gjatë
zhytjes së plotë, korrozion gjatë zhytjes së pjesshme, korrozion gjatë zhytjes
së alternuar, korrozion në elektrolitë të përzier, etj.
 Korrozioni tokësor ose nëntokësor: Ky lloj korrozioni ndodh si rezultat i
bashkëveprimit të tokës me metalet (rasti i korrozionit të rrjetit metalik
nëntokësor).
 Korrozioni atmosferik: Ky lloj korrozioni shkaktohet nga bashkëveprimi i
metaleve me gazet e atmosferës që përmban lagështi.
 Korrozioni nga rrymat e jashtme (elektrokorrozioni): Ky lloj korrozioni
shkaktohet kur mbi konstruksionet metalike aplikohet rrymë elektrike nga
jashtë (korrozioni nga rrymat bredhëse).
 Korrozioni i kontaktit: Ky lloj korrozioni shkaktohet nga kontakti midis
metaleve me potenciale elektrokimike të ndryshme.
 Korrozioni nën tension: Ky lloj korrozioni është korrozioni që shkaktohet kur
mbi metal veprojnë njëkohësisht tensionet mekanike dhe mjedisi korrodues.
 Korrozioni kavikativ: Ky lloj korrozioni zhvillohet në kushtet e rrymës
goditëse të fluidit korrodues.
 Korrozioni erroziv: Ky lloj korrozioni zhvillohet gjatë veprimit të mjedisit
korrodues në fërkim.
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 Korrozioni biologjik (biokorrozioni): Ky lloj korrozioni përshpejton
korrozionin (tokësor ose në elektrolit) nga prania e produkteve të çliruara nga
mikroorganizmat si rezultat i veprimtarisë jetësore.
1.6.2 Korrozioni atmosferik
Korrozioni atmosferik është një proces gërryerjeje dhe dëmtimi i metaleve të
ekspozuara në atmosferë në sajë të avujve të ujit që kondensohen në sipërfaqet e
metaleve, si dhe të ndotësve që ndodhen në të. Ky proces mbart një kosto të lartë
ekonomike, gjë që tregon për rëndësinë e studimit të korrozionit atmosferik dhe masat
që duhet të merren për parandalimin e tij. Aftësia gërryese e atmosferës varet nga
zona mbi të cilën ajo ndodhet [11], [25]. Në këtë pikëpamje, atmosfera në zonat rurale
është më pak korroduese dhe nuk përmban ndotës kimikë. Korrozioni atmosferik në
zonat industriale është më i theksuar për arsye të agjentëve korrodues që ndodhen në
të, të tillë si: lagështia, oksigjeni, dioksidi i karbonit, oksidet e azotit, oksidet e
squfurit, gazi sulfhidrik, amoniaku, grimcat organike dhe inorganike, etj.
Këta gaze dhe grimcat e ngurta që ndodhen në përbërje të atmosferës treten në
lagështinë që ndodhet në sipërfaqe të metalit dhe formojnë tretësirë elektrolitësh
(kryesisht acide, bazike dhe kripërash) [2-6].
Këta agjentë ndotës prodhohen nga automjetet, djegia e karburanteve në përdorim
shtëpiak, si dhe aktivitetet e ndryshme industriale, etj. Shumë korroduese janë
zakonisht atmosferat detare, ku krahas përqëndrimeve të larta të joneve klorure,
aftësinë korroduese e rrisin ndjeshëm edhe shpejtësia dhe drejtimi i erës, si dhe
largësia [25-29].

Figura 1.3: Skemë e zhvillimit të korrozionit atmosferik të çelikut

Korrozioni i metaleve në ajër zhvillohet nën shtresën e hollë të lagështisë të krijuar
nga kondensimi i avujve të ujit që ndodhen në atmosferë. Korrozioni atmosferik
ndryshon nga korrozioni në tretësirat ujore të elektrolitëve për arsye se proceset e
tretjes së gazeve në të bëhen në një shtresë të hollë lagështie dhe difuzioni i tyre është
i theksuar, nuk has ndonjë vështirësi krahasuar me difuzionin në rastin e metaleve të
zhytur në tretësirë elektroliti. Në korrozionin atmosferik, oksigjeni i tretur nxit
procesin e depolarizimit në pjesët katodike të metalit (nxit procesin katodik).
Ndërkohë, nga ana tjetër, për arsye të depërtimit me lehtësi të oksigjenit, mundësohet
formimi i cipave pasive në pjesët anodike të metalit (pengohet procesi i jonizimit të
metalit) [2-6].
Në korrozionin atmosferik ndikojnë disa faktorë: niveli dhe lloji i ndotjes, përqindja e
lagështisë në ajër, temperatura, koha e ekspozimit të metalit, lloji i metalit,
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heterogjeniteti, gjendja sipërfaqësore, etj. Metale të ndryshëm shfaqin sjellje dhe
qëndrueshmëri të ndryshme ndaj korrozionit atmosferik.
Përbërja dhe vetitë e produkteve të korrozionit ndikojnë në kinetikën e zhvillimit të
procesit të korrozionit. Korrozioni i hekurit në atmosferën me lagështi çon në
formimin e hidroksidit të hekurit (II), i cili në prezencë të oksigjenit dhe të lagështisë
që ndodhet në atmosferë, shndërrohet në hidroksid hekuri (III). Ky i fundit është i
patretshëm dhe mbulon metalin në sipërfaqe, por për shkak të porozitetit të lartë nuk
arrin ta mbrojë hekurin nga oksidimi i mëtejshëm [2-6].
1.6.3 Korrozioni në ujërat natyrore
Një mjedis tjetër korrodues është mjedisi ujor. Mjediset ujore, sidomos uji i detit,
përdoren shumë në industri, për shembull: për transport, prodhimin e naftës dhe gazit
në det, termocentralet dhe impiantet industriale bregdetare, etj., ku funksioni kryesor i
mjedisit është përdorimi si ftohës. Uji mund të përmbajë një sërë papastërtish të cilat
mund të ndikojnë si agjentë korrodues. Gjatë rënies së reshjeve, uji bie në kontakt me
ndotësit e atmosferës dhe kur bie në tokë mund të depërtojë në shtresat e poshtme të
nënsipërfaqes së tokës dhe të tresë mineralet e tretëshme, duke krijuar në këtë mënyrë
ujëra nëntokësorë që bartin agjentë korrodues [8, 11]. Uji i ndotur, i cili shpesh mund
të përmbajë sasi të mëdha oksigjeni dhe dioksid karboni, bëhet shkak për shkatërrimin
e tubacioneve metalikë të rrjeteve nëntokësorë. Ujërat nëntokësorë janë shpesh më
korrodues se ujërat sipërfaqësorë. Përdorimi i këtyre ujrave në industrinë e nxjerrjes
së metaleve të pastra, kërkon një trajtim paraprak të tyre me anë të metodave kimike e
fizike.
Edhe në korrozionin ujor, parametrat që shkaktojnë korrozion janë: prania e
oksigjenit, pH, temperatura, shpejtësia e rrjedhjes së ujit, papastërtitë e tretura, si dhe
jo më pak të rëndësishme mbetjet organike të prodhuara nga aktiviteti jetësor i
gjallesave nënujore [9], [13], [27].
Veçanërisht në ujin e detit krahas joneve klorur (Cl-), mund të ekzistojnë papastërti të
ndryshme në formën e përbërjeve komplekse, të cilat ndikojnë në pH-in e ujit të detit
[12].
1.6.4 Korrozioni në tokë
Dukuria e korrozionit në tokë është një fenomen mjaft kompleks. Toka përmban
minerale, lëndë organike, ujë dhe gaze. Ashtu sikurse mjedisi ujor, toka ka veçori të
ndryshme që variojnë përshkak të pozicionit të saj, si p.sh: thellësia, përbërja,
sipërfaqa. Në thellësi të ndryshme ndryshojnë veçoritë e tokës. Në shtresat
sipërfaqësore toka është zakonisht e pasur me lëndë organike. Shtresa nën koren e
tokës, zakonisht është e pasur me mbetje të bimëve që kalben, etj [13], [25], [27].
Korrozioni tokësor është një shqetësim tjetër që i shtohet kërkesave për ruajtjen e
mjedisit. Disa nga faktorët që ndikojnë në korrozionin në tokë janë: cilësia e tokës,
shkalla e ajrimit, pH, rezistenca e tokës, speciet jonike të dala nga tretja e kripërave,
aktiviteti mikrobiologjik, etj [13], [27]. Korrozioni i metaleve në tokë klasifikohet si
korrozion elektrokimik dhe është më i theksuar se korrozioni në ujë apo në ajër, sepse
toka është një mjedis më shumë korrodues. Mënyra kryesore për mbrojtjen nga
korrozioni të metaleve të zhytur në tokë (p.sh tubacionet e naftës, të gazit natyror, të
ujit, rezervuaret e lëndëve djegëse të nënprodukteve të naftës, kabllot elektrike, etj)
është veshja e tyre, si një pengesë fizike për kontaktin me mjedisin, apo dhe mbrojtja
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katodike me anodë të sakrifikueshme [9], [11], [25]. Korrozioni nëntokësor është më i
shumëllojshëm dhe më i komplikuar se rasti i korrozionit në mjedis korrodues të
lëngët. Toka përbëhet nga pjesa organike dhe pjesa inorganike (minerale). Trashësia e
strukturës së tokës është afro 2 m, por mund të shkojë deri në 7m. Përbërja e tokës
është e ndryshueshme dhe prania e mikroorganizmave dhe e ujit në të cilin janë tretur
kripëra minerale, favorizojnë lindjen e mikroelementëve galvanikë në sipërfaqe të
metalit. Përbërja, karakteristikat fizikokimike të tokës, përmbajtja e gazeve dhe sasia e
ujit ndikojnë në shpejtësinë e korrozionit nëntokësor [27]. Uji në tokë mund të jetë
prezent në forma të ndryshme, i lirë, i lidhur fizikisht ose kimikisht.
Niveli i ajrimit të tokës ndikon në shkallën e korrozionit të metaleve. Ajri në tokë
mund të jetë në disa forma: në trajtë të lirë, të tretur në ujin që përmban toka, si dhe
ajër i përthithur nga faza e ngurtë e tokës. Prezenca e ajrit të lirë në tokë ndikon më
tepër në procesin e korrozionit. Eksperimentalisht është vërejtur se shpejtësia e
korrozionit të çelikut zvogëlohet me rritjen e thellësisë, sepse në këtë drejtim
zvogëlohet edhe sasia e oksigjenit të tretur [2-6].
Aciditeti dhe përbërja kimike e tokës ndikojnë në korrozionin elektrokimik. Vlerat e
ulta të pH-it e rrisin shpejtësinë e korrozionit. Ky fenomen haset më tepër në tokat
acide. Përveç aciditetit edhe natyra e substancave të tretura përcakton agresivitetin e
mjedisit korrodues. Substancat e tretura përcaktojnë përçueshmërinë elektrike dhe
rezistencën omike.
Në kripërat minerale të tretura në tokë, përmendim: sulfuret, kloruret, karbonatet,
hidrogjenkarbonatet, nitratet, fosfatet, etj. Prania në tokë e joneve klorur dhe joneve
sulfat SO42- (më tepër se 0.1%) shfaq aktivitet të lartë korrodues.
Karakteristikat e mjedisit korrodues dhe të metalit ndikojnë në shpejtësinë e
korrozionit.
Ndërkohë, temperatuara ndikon në mënyrë eksponenciale në rritjen e shpejtësisë së
proceseve elektrokimike dhe të proceseve të difuzionit që ndodhin në tokë. Në këtë
aspekt mund të themi se kushtet klimaterike dhe ndryshimet stinore ndikojnë
ndjeshëm në procesin e korrozionit tokësor [27].
Përcjellshmëria elektrike (rezistenca elektrike specifike) në tokë është një faktor tjetër
që nxit procesin e korrozionit. Rezistenca elektrike specifike varet nga lagështia,
përbërja minerale, struktura e tokës, temperatura, etj. Këta faktorë janë shumë të
rëndësishëm për të përzgjedhur dhe vlerësuar metodën e mbrojtjes nga korrozioni.
Ekzistenca e mikroçarjeve në sipërfaqen e metalit, koha e ekspozimit dhe veprimtaria
jetësore e baktereve anaerobe, rritja e përmbajtjes së H2S janë faktorë të tjerë që
përshpejtojnë procesin e korrozionit elektrokimik në tokë [27].
1.7 Klasifikimi i korrozionit sipas pamjes së jashtme
Në varësi të pamjes së jashtme korrozioni klasifikohet në korrozion i përgjithshëm
dhe korrozion lokal [11], [25], [30]:
- Korrozioni i përgjithshëm mund të jetë: uniform dhe jouniform.
- Korrozioni lokal mund të jetë: korrozion me njolla, korrozion me plagë,
korrozion pikësor, korrozion ndërkristalor, korrozion çarës, korrozion
zgjedhës dhe korrozion nënsipërfaqësor [31-32].
Një trajtim ndryshe i llojeve të korrozionit është, si më poshtë [30]:
Grupi 1: Forma të korrozionit që identifikohen lehtë me sy të lirë.
Grupi 2: Forma të korrozionit të cilat identifikohen lehtë nëpërmjet mjeteve të
posaçme të inspektimit (kontrollit).
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Grupi 3: Forma të korrozionit që identifikohen nëpërmjet përdorimit të mikroskopëve
optikë, elektronikë, etj.

Figura 1.4: Disa forma të korrozionit [30]

Grupi 1: Korrozion që vërehet me sy të lirë: 1) uniform 2) me plagë 3) zgjedhës
Grupi 2: Korrozion që identifikohet me mjete të posaçme: 1) me erozion 2) me gropë,
3) lodhës;
Grupi 3: Korrozion që identifikohet me mikroskop elektronik: 1) me shtresim, 2) nën
goditje, 3) nën tension (SCC)

Figura 1.5: Disa lloje të korrozionit lokal [30]: 1) pikësor, 2) i cekët e i gjerë, 3)
zgjedhës, 4) me plagë, 5) nënsipërfaqësor 6) atakim pikësor horizontal, 7) atakim
pikësor vertikal.
1.8 Shpjegime të llojeve të korrozionit
Korrozioni uniform shkaktohet nga sulmi i agjentëve korrodues në mënyrë të
barabartë në të gjithë sipërfaqen që korrodohet. Korrozioni lokal është më i dëmshëm,
sepse është më i vështirë për t’u zbuluar, si dhe mund të çojë në prishjen e një sistemi
të tërë përpara se të zbulohet. Shembull i korrozionit elektrokimik është korrozioni
galvanik. Korrozioni galvanik ndodh kur materialet metalike të ndryshme bien në
kontakt me njëri tjetrin, dhe në prani të një elektroliti formohet një element galvanik
për shkak të ndryshimit të potencialeve elektrodike [33-34]. Materiali më i
qëndrueshëm (më pak i oksidueshëm) do të bëhet katodë e elementit galvanik, ndërsa
materiali më pak i qëndrueshëm (më i oksidueshëm do të bëhet anoda e këtij elementi
galvanik. Në përcaktimin e rrymës së elementit galvanik një faktor që ka shumë
rëndësi është raporti midis sipërfaqes së anodës dhe sipërfaqes së katodës. Me rritjen e
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këtij raporti, rryma e elementit galvanik do të përqendrohet në një zonë të vogël të
anodës, duke përshpejtuar korrozionin. Korrozioni është transferimi i njëkohshëm i
masës dhe ngarkesës nëpër sipërfaqen ndarëse metal/tretësirë [2-6].
1.9 Klasifikimi i korrozionit sipas mekanizmit të zhvillimit të procesit të
korrozionit [11], [25], [30], [31-37]
Sipas mekanizmit të zhvillimit, korrozioni ndahet në dy tipe:
 Korrozion kimik
Ky lloj korrozioni i nënshtrohet ligjeve themelore të kinetikës kimike për
reaksionet në sistemet heterogjene. Gjatë zhvillimit të korrozionit kimik, procesi
i shkatërrimit të metaleve nuk shoqërohet me lindjen e rrymës elektrike. Ky lloj
korrozioni i metaleve ndodh në joelektrolitë (lëngje që nuk e përcjellin rrymën
elektrike), në gaze të thatë në temperaturë të lartë.
 Korrozioni elektrokimik
Ky lloj korrozioni i nënshtrohet ligjeve të kinetikës elektrokimike. Në këtë lloj
korrozioni përfshihet shkatërrimi i metaleve në elektrolitë (tretje ujore të
acideve, bazave dhe kripërave). Disa autorë korrozionin atmosferik e përfshijnë
në korrozionin elektrokimik, duke e shpjeguar këtë me faktin se mbi sipërfaqen
e metalit, mund të ndodhet shpesh një shtresë uji, në të cilën treten gazet ndotës
të ajërit, duke formuar kështu tretësirë elektrolite.
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KAPITULLI II
KORROZIONI ELEKTROKIMIK
2.1 Njohuri mbi korrozionin elektrokimik
Korrozioni është një bashkëveprim fiziko-kimik, zakonisht me natyrë elekrokimike,
midis metalit dhe mjedisit. Metalet gjithmonë priren të arrijnë një nivel të
qëndrueshëm të energjisë duke larguar elektronet e shtresës së jashtme. Kjo përbën
bazën termodinamike të oksidimit të metaleve [9], [13], [38].
Korrozioni elektrokimik përbëhet nga:
 Anoda: ku ndodhin reaksione anodike të formimit të joneve
 Katoda: ku ndodhin reaksione katodike të marrjes së elektroneve
 Elektroliti: që mund të jetë tretësira ujore ose shkrirje e elektrolitit, që
përmban jone pozitive e negative, e cila është përçuese.
Sipas përcaktimeve të [9]:
Anoda: është zona e sipërfaqes metalike që korrodohet, d.m.th, zona ku metali lëshon
elektrone për t’u shndërruar në jone pozitive , të cilët kalojnë në tretësirë.
Katoda: është zona e sipërfaqes metalike që nuk korrodohet.
Reaksionet anodike: përkufizohen si reaksione oksidimi (lëshim elektronesh dhe rritje
e ngarkesës).
Reaksionet katodike: përkufizohen si reaksione reduktimi (kapje e elektronesh dhe
zvogëlim i ngarkesës).
Javaherdashti, R. 2008 i emërton anodën, katodën dhe tretësirën ku ndodh korrozioni
(në elektrolit), si tre elementët përbërës kryesorë të një “trekëndëshi elektrokimik”.
Në këtë rast, kushti që të ndodhë korrozioni elektrokimik është se të tre përbërësit e
trekëndëshit duhet të ekzistojnë dhe të ndërveprojnë. N.q.s duam të pengojmë
korrozionin, duhet të përpiqemi që të paktën një nga elementët e “trekëndëshit
elektrokimik” të mos ndërveprojë [13].

Figura 2.1: Paraqitja skematike e trekëndëshit elektrokimik në proceset elektrokimike [13]

2.2 Procesi anodik dhe procesi katodik
Metalet janë të përbërë nga rrjeta kristalore, në nyjet e të cilave ndodhen jonet
pozitive të tyre të rrethuara nga elektronet valentore. Kur metalet vihen në kontakt me
një tretësirë, molekulat polare të ujit shkëpusin jone të cilat dalin nga metali në
tretësirë ndërsa në metal mbetet tepricë elektronesh.
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N.q.s dy pllaka metalike të zhytura në tretësirat e tyre lidhen me një tel përcjellës,
elektronet kalojnë nga pllaka ku ka më shumë elekrone, në pllakën tjetër me më pak
elekrone. Gjatë funksionimit të elementit galvanik, në elektroda ndodhin procese
kimike të oksido-reduktimit dhe energjia kimike e tyre shndërrohet në energji
elektrike.
Në një mjedis neutral korrozioni i shumicës së metaleve zhvillohet elektrokimikisht.
Skema e përgjithshme e elementit galvanik të formuar mbi sipërfaqen e një metali në
një atmosferë me oksigjen dhe prezencë të ujit, tregohet në figurën në vijim. Gjatë
korrozionit elektrokimik, zakonisht ndodhin këto reaksione [11]:


Reaksioni anodik: M – 2e- → M2+

P.sh: Featom → Fe2+ + 2eAl
→ Al3+ + 3e(atom)

(aq)

2Cu(atom) + H2O(l) → CuO(ng) + 2H+(aq) + 2e Reaksioni kotodik:
Në mjedis acid: 2H+ +2e- → H2
Në mjedis neutral ose bazik: O2+ 2H2O + 4e- → 4OH-

Figura 2.2: Mekanizmi i korrozionit elektrokimik [11]

a  Ekorr  Ea (a  0)
k  Ekorr  Ek (k  0)
Përkatësisht a / ikorr (dhe / ose)k / ikorr paraqesin rezistencën e korrozionit anodik
dhe/ose rezistencën e korrozionit katodik. Reaksioni i korrozionit fillon menjëherë
sapo formohet qarku [11].
Ek  Ea  k  a  ikorr R
Ku R është rezistenca e elektrolitit ndërmjet anodës dhe katodës [11].
   a  c
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Figura 2.3: Mbipotenciali i aktivitetit dhe i përqendrimit në një proces korrozioni tipik [11]

Figura 2.4: Paraqitja e katër llojeve të korrozionit elektrokimik [11]
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Figura 2.5: Përcaktimi i rrymës së korrozionit nëpërmjet kurbave të polarizimit anodik dhe
katodik, duke përdorur tangentet e Tafelit [11]

Figura 2.6: Shtresa dyfishe elektrike e formuar në sipërfaqen e metalit në ujë. Me shenjën
negative (–) janë elektronet; me shenjën pozitive (+) janë kationet e metalit. Ea – është
potentiali elektrik absolut. (A. Groysman (2010): Corrosion for Everybody, Springer)

Përveç mjedisit acid, në mjedise të tjera këto reaksione ndodhin shumë ngadalë. Kjo
shpjegon edhe faktin se përse në mjedise të paajrosura korrozioni është vështirë të
ndodhë [38].
Në përshkrimet e mësipërme, vihet re se ekziston një lëvizje (rrjedhje) e një sasie
elektronesh “n” që quhet rrymë korrozioni. Kësaj rryme të shprehur mund t’i
përcaktohet densiteti, pra rryma (në amper), që kalon përmes një elektroliti në njësinë
e sipërfaqjes së elektrodës, e cila shprehet p.sh në (µA/cm2, mA/cm2, A/m2, A/m2).
Sipas [13] duke zbatuar ligjet e Farade-it, si dhe duke patur parasysh që për shumë
metale që kanë interes inxhinierik, raporti i masës atomike (pesha ekuivalente) me
dendësinë, është afërsisht konstant, atëherë mund të merret relacioni:
A/m2= mm/vit
Ky relacion nënkupton se shkalla e korrozionit të metaleve e shprehur në milimetër
për vit (mm/vit), është numerikisht e barabartë me densitetin e rrymës, të shprehur në
Amper për njësi sipërfaqeje (A/m2) [38]. Korrozioni elektrokimik shkakton transferim
të ngarkesës elektrike C dhe masës (g).
F është numri i Faradeit 96500 C (që paraqet 6.02 x 1023 elektrone).
Ligji i Faradeit: m = I.t.A /(n.F)
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m- masa në gram, I - është intesiteti (A), t - koha (s), A- masa atomike, n- numri i mol
elektroneve që transferohen nga një mol metal.
P.sh në rastin e korrozionit të hekurit:
Fe – 2e- → Fe2+, pra n = 2
Gjatë zhvillimit të korrozionit në një sipërfaqeje metalike, reaksionet anodike dhe
katodike zhvillohen njëkohësisht në vende të ndryshme. Gjithashtu, në një sipërfaqe
jo homogjene atomet me energji më të lartë kalojnë në tretësirë (ng) → (aq);

Figura 2.7: Paraqitje skematike e korrozionit të hekurit në tretësirë acide [13]

Katër kushte të nevojshme për të ndodhur korrozioni elektrokimik, janë:
- Reaksioni anodik;
- Reaksioni katodik;
- Kontakti metalik midis vendeve ku zhvillohen proceset anodikë dhe katodikë;
- Prania e një elektroliti (tretësirë që përmban jone të tretura dhe është e aftë të përçojë
rrymën).

Figura 2.8: Paraqitje skematike e korrozionit të hekurit në ujë (mjedis neutral) [13]

2.3 Sipërfaqja ndarëse metal/tretësirë
Në sipërfaqen ndarëse metal/tretësirë, mund të ndodhin këto procese:
- Mundësi e polarizimit të sipërfaqes metalike;
- Elementët aktivë josipërfaqësorë mund të adsorbohen në sipërfaqen ndarëse metal
/tretësirë;
- Orientim i molekulave të ujit në sipërfaqen ndarëse;
- Sipërfaqja e metalit është kimikisht e paqëndrueshme.
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Figura 2.9: Paraqitje skematike e sipërfaqes ndarëse metal/tretësirë [13]

2.4 Shtresa elektrike e dyfishtë
Kushti për korrozionin është transferimi i një joni pozitiv nga rrjeta metalike në
tretësirë;
Në mënyrë që joni metalik të shpërndahet (tretet), ai duhet të transferohet përmes
shtresës elektrike të dyfishtë;
Formimi i një nënshtrese difuze të polarizuar (Modeli Gouy-Chapman).

Figura 2.10: Paraqitje skematike e shtresës së polarizuar metal/tretësirë [13]

- Formimi i një shtrese të polarizuar dhe potenciali elektrostatik
Potenciali elektrostatik (ϕ): puna e nevojshme për të lëvizur një njësi ngarkese midis
dy pikave (nga pjesa e brendshme e tretësirës në ndërfaqen ndarëse metal-tretësirë).
Diferenca e potencialit PD midis dy pikave A dhe B jepet nga:

Nëse një ngarkesë pozitive kalon nga një pikë neutrale elektrike (d.m.th. brenda
tretësirës) në ndërfaqen metalike, atëherë ndryshimi i potencialit për shkak të shtresës
difuze, paraqitet si më poshtë:
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Figura 2.11: Paraqitje skematike e shtresës së polarizuar (Modeli Stern) [13]

Modeli Stern: ndodh për shkak të adsorbimit të joneve në sipërfaqen metalike (plani
Helmholtz).

Figura 2.12: Paraqitje skematike e planit Helmoltz [13]

2.5 Modeli Bockris - Devanathan – Müller
-Adsorbimi i ujit dhe joneve në sipërfaqen e tretësirës (plani i brendshëm Helmholtz);
- jonet e hidratuara (plani i jashtëm Helmholtz);
- prezenca e potencialit elektrodik.

Figura 2.13: Paraqitje skematike Bockris-Devanathan – Müller [13]
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2.6 Modeli elektrik për shtresën elektrike dyfishe (DEL)

Figura 2.14: Paraqitje skematike e modelit elektrik për shtresën elektrike dyfishe [13]

- Cdl: kapaciteti i DEL
- Rp: resistenca e DEL
- Rs: resistenca e tretësirës
Metodat e paraqitura më sipër mundësojnë përcaktimin e shpejtësisë totale të
reaksionit, por nuk ofrojnë informacion lidhur me mekanizmin e korrozionit
elektrokimik.
Informacione më të rëndësishme për këtë qëllim mund të merren nëpërmjet matjeve
elektrokimike.
2.7 Polarizimi anodik
Për të luftuar korrozionin, paraprakisht është mirë të parashikohet nëse do të ndodhë
një reaksion i caktuar. Nga pikëpamja termodinamike, duhet të parashikojmë nëse do
të ndodhin reaksione të caktuara anodike apo katodike. Kjo gjë mund të bëhet me anë
diagramave Pourbax të cilat tregojnë lidhjen midis potencialit elektrodik të metalit (në
volt) dhe pH. [13-14].
Për të përcaktuar saktë shpejtësinë e korrozionit, sipas [13] duhen kuptuar mirë kurbat
e polarizimit anodik dhe kurbat e polarizmit katodik. Në figurat më poshtë, paraqiten
shembuj të polarizimit anodik dhe polarizimit katodik.
Në figurën e paraqitur më poshtë dallohen tre zona:
- Zona e parë, ku rryma anodike (si rezultat shkalla e oksidimit), do të rritet pasi
potenciali i anodës bëhet më pozitiv, A→B tregon shpërbërje të lartë;
- Zona e dytë, vendi ku ndodh formimi i oksidit të metalit dhe pasivizimi i tij.
Formimi i cipës okside do të pengojë shpërbërjen (oksidimin) e mëtejshme të
metalit, në këtë mënyrë rryma e korrozionit do të zvogëlohet, B→C që tregon
një shpërbërje të vogël;
- Zona e tretë, vendi ku ndodh rritja e potencialit (gjendje pasive e metalit), C
→ D.
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Figura 2.15: Paraqitje skematike e kurbës së polarizimit anodik [13]

Në pikën D, ku vlerat e potencialit janë shumë të larta, mund të ndodhin tre reaksione
në varësi të përcjellshmërisë së cipës okside të produkteve të korrozionit, që janë:
1. Nëse cipa okside ka përçueshmëri të mirë elektrike, mund të oksidohet në specie
të tretshme, ku zona D → E tregon se fillon përsëri shpërbërja (oksidimi);
2. Metali kthehet në gjendje pasive, që vërehet në zonën ku cipa okside vazhdon të
shpërbëhet, p.sh. kromi Cr (III) në molekulën Cr2O3 kalon në kromin Cr (VI) në
jonin Cr2O42-. Kjo mund të ndodhë në zonën F→G të grafikut, si dhe për këto
vlera potenciali mund të ndodhë çlirim i O2 meqenëse cipa okside është përcjellës
i mirë elektrokimik;
3. Nëse cipa okside është një përcjellës elektrokimik i dobët, në zonën vertikale të
grafikut mbi pikën F, arrihen potenciale të larta për densitet konstant të rrymës.
Kjo gjë lehtëson reaksionet anodike (oksidimin). Theksojmë se prania e joneve
klorur (Cl-) parandalon ose vonon pasivizimin e metalit [14].
2.8 Polarizimi katodik [13]
Në rastin e polarizimit katodik (figura më poshtë), duket qartë se reaksioni katodik (2)
ka një rrymë korrozioni më të madhe sesa reaksioni katodik (1), (I2˃ I1). Pasivizimi i
metalit arrihet në një rrymë I3.
Reaksionet katodike janë disa, si: çlirimi i H2 dhe/ose çlirimi i O2, zvogëlimi i
përqendrimit të joneve Men+, etj.
Nga kurbat e polarizimit katodik vihet re se kur një metal ndodhet i zhytur në
tretësirën ujore që përmban jone të metalit, në sipërfaqen e metalit ndodhin 2
reaksione:
- oksidimi i atomeve të metalit në jone metal, duke dhënë elektrone (reaksioni
anodik);
- reduktimi i joneve të metalit në atome metal, duke marrë elektrone (reaksioni
katodik).
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Figura 2.16: Paraqitje skematike e kurbës së polarizimit katodik [13]

Kur mbi sipërfaqen e një metali, aplikohet rrymë, potenciali i elektrodës ndryshon,
dhe thuhet se elektroda është polarizuar. Ky ndryshim i potencialit të elektrodës quhet
polarizim. Depolarizimi përcaktohet si largimi i faktorëve që zvogëlojnë shkallën e
një reaksioni elektrokimik [2-6].
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KAPITULLI III
MBROJTJA NGA KORROZIONI
3.1 Metodat e parandalimit të korrozionit
Procesi i korrozionit të metaleve është gjithashtu dukuri elekrokimike dhe metodat e
mbrojtjes prej tij bazohen në studimin e mekanizmit të zhvillimit të tij. Përdorimi i
inhibitorëve sintetikë të korrozionit është një nga metodat më të mira të mbrojtjes nga
korrozioni për shkak të efektivitetit dhe të kostos së ulët të tyre [15], [39].
Inhibitorët pasivizues mund të njihen si inhibitorët anodikë sepse ata në përgjithësi
pengojnë korrozionin e metalit, duke formuar një filëm oksidi pasiv në sipërfaqe, gjë
që krijon një zhvendosje anodike të madhe të potencialit të korrozionit (Ekorr) [15]. Si
inhibitorë të tillë anodikë pasivë mund të jenë:
- anionet jooksiduese që mund të pasivizojnë sipërfaqet metalike vetëm në prani
të oksigjenit siç janë anionet: fosfat, tungstat dhe molibdat.
- anionet oksiduese që pasivizojnë sipërfaqen e metalit në mungesë të
oksigjenit, të tillë si anionet: kromat, nitrit, nitrat, etj.
Inhibitorët katodikë ulin shpejtësinë e reaksioneve katodike ose precipitojnë
(depozitohen) në zona katodike duke rritur rezistencën sipërfaqësore, duke zvogëluar
difuzionin e specieve të reduktueshme në këto zona [15]. Inhibitorët katodikë
veprojnë sipas tre mekanizmave të ndryshëm (helmet katolikë, precipitatet katodike
dhe pastruesit e oksigjenit). Në përgjithësi, arseniku dhe antimoni e bëjnë bashkimin e
hidrogjenit më të vështirë dhe veprojnë si helme katodike, ndërsa kalciumi, zinku dhe
magnezi precipitojnë në forma okside dhe veprojnë si precipitate katodike, ndërsa
sulfiti i natriumit dhe hidrazina veprojnë me oksigjenin përreth dhe veprojnë si
pastrues oksigjeni [15], [39-40].
Komponimet organike njihen ndryshe si inhibitorë filëmformues. Këta lloje
inhibitorësh në përgjithësi pengojnë korrozionin e metalit, duke formuar një cipë
(filëm) në sipërfaqe të metalit, i cili e izolon metalin nga mjedisi korrodues. Shumica
e inhibitorëve organikë janë komponime heterociklike që përmbajnë grupe
funksionore polare, të tillë si: -NO2, -OH, -OCH3, -CH3, -NH2, -COOC2H5, - CONH2,
-COOH, etj [15], [41]. Këto grupe funksionore polare dhe elektronet π të konjuguara
të lidhjeve të shumëfishta (dyfishe dhe trefishe) veprojnë si qendra absorbimi gjatë
ndërveprimeve metal-inhibitor. Në mënyrë indirekte ky lloj adsorbimi rezulton në
bllokimin e reaksioneve anodike dhe katodike. Adsorbimi i këtyre inhibitorëve
ndikohet nga disa faktorë, të tillë si natyra dhe madhësia e ngarkesës së pranishme
mbi metal, natyra e elektrolitit, struktura elektronike e molekulave të inhibitorit,
natyra e zëvendësuesve, temperatura e tretësirës, koha e ekspozimit, etj [15], [41].
Shtresa e hollë e kallajit që përdoret për të veshur objektet prej çeliku, oksidohet më
lehtë se hekuri, duke mbrojtur në këtë mënyrë çelikun poshtë saj nga korrozioni. Kjo
shtresë formohet duke e zhytur objektin prej çeliku në kallaj të shkrirë ose ndryshe
nëpërmjet procesit të galvanizimit. Ndërsa bakri është më pak aktiv se hekuri
(referuar potencialit të reduktimit). Ai përdoret për të mbrojtur metalet që nuk
përdoren për depozitimin (konservimin) e ushqimit. Sa herë që shtresa e kallajit ose e
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bakrit prishet (çahet), hekuri nën të gërryhet edhe më shpejt, për shkak të dëmtimit
elektrokimik (oksidimit të hekurit për shkak të proceseve elektrokimike).
Metoda të njëjta përdoren për të mbrojtur urat dhe trupat e anijeve nga korrozioni.
Metale aktivë (si p.sh zinku), përdoren gjithashtu si anoda të sakrifikueshme.
Ndërkohë, alumini është një metal shumë aktiv, vepron shpejt me oksigjenin e ajrit,
duke formuar në sipërfaqe një shtresë oksid alumini, Al2O3. Kjo shtresë e fortë është e
palëvizshme nga oksigjeni, uji dhe nga shumë agjentë të tjerë korrozivë të mjedisit.
Në këtë mënyrë, objektet prej alumini formojnë shtresën e tyre mbrojtëse dhe nuk
kanë nevojë të trajtohen më tepër për mbrojtjen nga korrozioni. Një faktor atmosferik
që dëmton strukturat e metaleve është dhe “shiu acid”. Ai rrezikon strukturat prej
alumini duke tretur shtresën prej Al2O3, si dhe strukturat e aliazhve të bakrit.
Shembuj të mbrojtjes nga korrozioni: Një tubacion hekuri i lidhur me një shirit
magnezi (metal shumë aktiv), për të mbrojtur hekurin nga oksidimi. Magnezi është
më i favorizuar për t’u oksiduar.
Mbrojtja e trupit të anijes të lidhur me kallëpe titani. Kur anija ndodhet në ujë të
kripur, kallëpet e titanit shndërrohen në anodë dhe trupi i anijes në katodë. Oksidimi
është një proces që ndodh gjithmonë në anodë, ndërsa trupi i anijes (shërben si
katodë) është i mbrojtur nga oksidimi (korrozioni).
Njohja e plotë e mekanizmit të çarjeve në metale, faktorët dhe metodat e mbrojtjes së
tyre, si dhe të fenomenit të thyeshmërisë hidrogjenore, mundëson të frenojmë dhe në
disa raste të parandalojmë plotësisht reaksionet shkatërruese të këtyre dukurive.
Mbrojtja do të jetë e plotë nëse bëhet një studim i thelluar i sistemit metal-mjedis.
Pavarësisht nga mekanizmat, fakti që prania e hidrogjenit prish vetitë mekanike të
metaleve dhe aliazheve të tyre është shumë i njohur dhe prandaj këto fenomene duhen
studiuar më gjerësisht.
Studimi i thelluar i këtyre fenomeneve, mundëson projektuesit dhe specialistët e
korrozionit të përzgjedhin për aplikime të ndryshme materiale në mënyrë që të
minimizojnë mundësinë e efekteve negative të thyeshmërisë hidrogjenore.
Metale të ndryshëm kanë qëndrueshmëri të ndryshme ndaj depërtueshmërisë së
hidrogjenit, si dhe sjellje të caktuar kundrejt inhibitorëve të ndryshëm të aftë për të
penguar depërtimin e hidrogjenit në metal.
Për mbrojtjen e metaleve nga korrozioni aplikohen metoda të ndryshme, të tilla si:
mbrojtja elektrokimike (elektrombrojtje), galvanizimi (mbrojta protektore) dhe shtimi
në mjedisin korrodues të substancave që ngadalësojnë procesin e korrozionit
(përdorimi i inhibitorëve) [42, 43].
Përdorimi i inhibitorëve në ditët e sotme po gjen përdorim të gjerë. Njohja e
mekanizmit të korrozionit dhe ai i ndikimit të inhibitorëve është një proces që vijon
ende. Inhibitorët lidhen në sipërfaqen e metalit me lidhje kimike, duke formuar
komponime të qëndrueshme ose me lidhje fizike (adsorbim), duke formuar një shtresë
(cipë) që e izolon metalin nga mjedisi korrodues.
Një kategori shumë e rëndësishme që po gjen aplikime në vitet e fundit si inhibitorë
në mjedise të ndryshme janë edhe lëngjet jonikë [42].
Korrozioni elektrokimik është një proces spontan dhe i pakthyeshëm i shkatërrimit të
metaleve ose aliazheve metalikë nëpërmjet reaksioneve kimike ose elektrokimike me
mjedisin korrodues [1], [15]. Korrozioni krijon sasira të mëdha mbetjesh metalike gjë
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që çon në humbje të mëdha ekonomike në të gjithë botën. Për këtë arsye korrozioni
vijon të tërheqë vëmendjen e shkencëtarëve dhe të industrialistëve [1–12].
Pas çelikut, alumini është metali më i përdorur për shkak të vetive të tij, të tilla si
masa atomike e ulët dhe qëndrueshmërisë ndaj korrozionit elektrokimik. Punime të
ndryshme paraqesin përdorimin e komponimeve organike dhe inorganike si inhibitorë
të korrozionit, jo vetëm të çelikut, por edhe të aluminit, bakrit, etj. Në këtë aspekt
ekzistojnë punime që paraqesin përdorimin e lëngjeve jonikë si inhibitorë ndaj
korrozionit të aliazheve të aluminit [1].
Shumica e inhibitorëve (organikë dhe inorganikë) janë me kosto të lartë dhe toksikë
për ngjallesat dhe mjedisin.
Përdorimi i lëngjeve jonikë si inhibitorë korrozioni është i lidhur me disa përparësi të
vetive fizikokimike (physiochemical properties) të tyre. Ata janë jotoksikë, kanë
përçueshmëri të lartë, jo të ndezshëm, qëndrueshmëri termike dhe kimike të lartë, janë
jovolatilë.
Ekzistojnë një sërë publikimesh që trajtojnë përdorimin e lëngjeve jonikë si inhibitorë
të korrozionit [1].
Korrozioni është një proces i dëmshëm që krijon pasiguri lidhur me jetëgjatësinë e
objekteve metalikë, por dhe të sigurisë. Zëvendësimi i objekteve metalikë mbart një
kosto të lartë ekonomike dhe që ndikon ndjeshëm në prodhimin e përgjithshëm bruto
të një vendi. Aktualisht, vijojnë përpjekjet dhe hulumtimet e kërkuesve të disa fushave
për zgjidhjen përfundimtare të këtij problemi.
Shumë punime aktuale të kërkuesve paraqesin raste të inhibitorëve të gjelbër të
efektshëm ndaj korrozionit të metaleve, siç janë: disa ilaçe farmaceutike, ekstraktet
bimore dhe lëngjet jonikë. Kjo kategori inhibitorësh është miqësore me mjedisin,
mund të disponohen relativisht lehtë, kanë kosto të ulët dhe janë të biodegradueshëm
në mjedis [43].
3.2 Mënyrat për mbrojtjen e metaleve nga korrozioni
Nisur nga fakti që korrozioni përveç rrezikut për jetën dhe dëmtimit të anës estetike,
shkakton edhe dëme të mëdha ekonomike. Në këto kushte është e nevojshme gjetja e
mënyrave dhe mjeteve jo vetëm për minimizimin e dëmeve të shkaktuara nga
korrozioni, por edhe për parandalimin e këtij fenomeni [2-6].
Për të eleminuar dëmet e korrozionit është e nevojshme të studiohen llojet dhe
mekanizmi i korrozionit, por dhe ndikimi i faktorëve që e shkaktojnë dhe nxisin këtë
proces. Nga përvoja, rezulton se është më mirë të parandalosh sesa të rikuperosh
dëmet e shkaktuara nga korrozioni [11]. Njohja e pasojave dhe mekanizmave të
korrozionit, është një hap i rëndësishëm për të gjetur mënyrat më të përshtatshme për
parandalimin e korrozionit [30]. Aktualisht aplikohen metoda të ndryshme të
kontrollit të korrozionit [30].
Disa nga metodat e përshtatshme të mbrojtjes nga korrozioni, janë:
-

Përzgjedhja e materialeve metalike më të përshtatshme dhe përmirësimi i
dizenjimit (projektimit);
Ndryshimi i metalit (ndryshimi i përbërjes, eleminimi i tensionit mbi metal,
trajtimi i sipërfaqes metalike);
Modifikimi i mjedisit korrodues (lëvizja e përzierjes korroduese, largimi i
oksigjenit, etj);
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Përdorimi i inhibitorëve të korrozionit;
Ndryshimi parametrave të operimit (temperatura, pH, etj);
Ndryshmi i potencialit të metalit (mbrojtja anodike dhe mbrojtja katodike);
Përdorimi i veshjeve mbrojtëse (veshja inorganike dhe veshja organike).

3.2.1 Përzgjedhja e materialeve të përshtatshme.
Një nga mënyrat për të luftuar korrozionin është edhe përzgjedhja e materialeve
metalike, në mënyrë që t’i rezistojnë jo vetëm korrozionit, por të kenë karakteristika
të mira fizike, si p.sh. të jenë të qëndruesme ndaj kushteve të pafavorshme, të tilla si:
goditje, temperatura të larta, puna në ngarkesë, të mos krijojnë mundësi për
grumbullimin e papastërtive, të ujit, etj [2-6].
3.2.2 Modifikimet në mjedis dhe përdorimi i inhibitorëve të korrozionit
Të dhëna të përgjithshme mbi inhibitorët
Inhibimi është një masë parandaluese kundër veprimit të korrozionit mbi metalet.
Komponimet kimike që shtohen në sasi të vogël në një mjedis korrodues dhe
pengojnë ose zvogëlojnë korrozionin e metalit, quhen inhibitorë. Në korrozionin
elektrokimik ndodhin dy reaksione të pjesshme elektrokimike. Nisur nga ky fakt
inhibitorët mund t’i klasifikojmë në inhibitorë anodikë dhe katodikë ose të përzier
katodikë-anodikë, të cilët pengojnë përkatësisht proceset anodike, katodike ose të dy
proceset njëkohësisht. Inhibitorët mund të klasifikohen edhe në bazë të natyrës kimike
dhe fushës, ku ata përdoren [10], [44].
Mekanizmat e veprimit të inhibitorëve ndaj reaksioneve elektrodike janë të shumtë,
por disa më të përdorshëm janë:
 Pasivizimi;
 inhibimi në ndërfaqen metal-elektrolit;
 inhibimi i shtresës elektrolite;
Propozohen dy tipe mekanizmash ngadalsimi të reaksioneve elektrodike [44-45]:
 inhibimi në zonën ndërmjet metalit dhe elektolitit;
 inhibimi ndërfazor.
Në rastin e mekanizmit të parë inhibitori adsorbohet në sipërfaqen e metalit në formën
e një shtrese dydimensionale që ndikon në reaksionet e korrozionit në tre mënyra:
- Nëpërmjet një efekti bllokues të gjithë sipërfaqes së elektrodës, duke realizuar një
mbulim relativisht të lartë të metalit.
- Nëpërmjet bllokimit të qendrave aktive sipërfaqësore, duke realizuar një mbulim
relativisht të ulët të metalit.
- Nëpërmjet krijimit të një cipe që vepron në sipërfaqen metalike.
Në mekanizmin e inhibimit ndërfazor mendohet se ekziston një shtresë
tridimensionale midis metalit që korrodohet dhe elektrolitit.
Një mënyrë tjetër për kontrollin e korrozionit është modifikimi i mjedisit, me qëllim
zbutjen e efektit korrodues të tij, nëpërmjet përdorimit të frenuesve të korrozionit, të
quajtur ndryshe inhibitorë [9], [13], [38], [44-45].
Inhibimi është një masë parandaluese ndaj veprimit të korrozionit nëpërmjet
përdorimit të inhibitorëve.
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Inhibitorë quhen komponimet kimike që në sasi të vogël shtohen në një mjedis
korrodues dhe pengojnë korrozionin e metaleve [10].
Inhibimi në tretësirat acide [45]
Korrozioni i metaleve dhe aliazheve në tretësirat acide është shumë i madh. Veprimi
korrodues i acideve inhibohet nga një numër i madh komponimesh, të tillë si:
komponimet hidrokarbure me lidhje të shumëfishta, merkaptanët, alifatikët,
aromatikët, komponime heterociklike që përmbajnë azot, aldehidet, aminat, etj. Faza
e parë e veprimit të inhibitorit në mjediset agresive acide është adsorbimi i inhibitorit
në sipërfaqen e metalit. Procesi i adsorbimit të inhibitorit varet jo vetëm nga natyra e
metalit, por edhe nga lloji i mjedisit korrodues. Bashkëveprimi ndërmjet një inhibitori
organik dhe sipërfaqes së metalit mund të jetë adsorbim kimik, fizik ose fiziko-kimik.
Në adsorbimin e inhibitorëve organikë luajnë rol edhe molekulat e ujit të adsorbuara
në sipërfaqen e metalit në kontakt me tretësirën [2], [15].
Adsorbimi fizik është rezultat i forcave tërheqëse elektrostatike ndërmjet joneve ose
dipoleve të inhibitorëve organikë dhe sipërfaqes së ngarkuar elektrikisht të metalit.
Adsorbimi kimik i quajtur ndryshe kimisorbim. Ky proces, përfshin lidhjen e
elektroneve të molekulave të inhibitorit në sipërfaqen e metalit nëpërmjet formimit të
lidhjeve koordinative. Procesi i adsorbimit kimik ose kimisorbimit ndodh më ngadalë
se adsorbimi elektrostatik dhe me energji më të lartë aktivizimi. Ai varet nga
temperatura, dhe në temperatura të larta, shpesh ndodh një inhibim më i mirë.
Kimisorbimi është specifik për metale të ndryshëm dhe nuk është plotësisht i
kthyeshëm [10].
Mekanizmat e veprimit të inhibitorit në proceset e korrozionit acid
Roli i inhibitorit të adsorbuar në korrozionin acid të metaleve është të frenojë
reaksionin e tretjes anodike të metalit ose reaksionin katodik të çlirimit të hidrogjenit,
apo dhe të dy njëkohësisht. Ky veprim mund të ndodhë sipas mekanizmave të
ndryshëm, të tillë si:
 Ndryshimet në shtresën elektrike të dyfishtë;
 Formimi i barrierave fizike;
 Zvogëlimi i aftësisë reaguese të metalit;
 Pjesëmarrjes së inhibitorit në reaksione të pjesshme elektrokimike.
Ky formulim për mekanizmin e inhibimit nuk është absolut [44-45].
Ai paraqet një mekanizëm që ndodh në çdo rast, si dhe gjithashtu në shumicën e
rasteve inhibitori i adsorbuar vepron në një farë mase si një barrierë fizike.
Inhibitorë të ndryshimeve në shtresën elektrike dyfishe
Inhibimi që realizohet me ndryshime në shtresën elektrike të dyfishtë realizohet nga
inhibitorë jonikë. Inhibimi në këtë rast ndodh si pasojë e adsorbimit fizik elektrostatik
të joneve të inhibitorit në sipërfaqe të metalit [10].
Adsorbimi i kationeve ose anioneve organike të inhibitorit në sipërfaqen e metalit
(p.sh e çelikut) në tretësirë acide, çon në një kërcim në drejtim pozitiv të potencialit
të adsorbimit, gjë që çon rrjedhimisht në zvogëlimin e shpejtësisë së reaksionit dhe
zvogëlimit të çlirimit të hidrogjenit. Në tretësirat acide të deajruara, në prani të
inhibitorëve kationikë të çlirimit të hidrogjenit, mund të bëhet dominues çlirimi i
oksigjenit. Adsorbimi i anioneve në sipërfaqen e hekurit në tretësirë acide shkakton
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kërcim në drejtimin negativ të potencialit të adsorbimit, gjë që nxit reaksionin e
çlirimit të hidrogjenit [10].
Formimi i barrierave fizike
Inhibitorë të tillë si derivatet acetilenike, sulfonidet ose substancat me një numër të
madh atomesh karboni në zinxhirin hidrokarbur, formojnë shtresa shumëmolekulare
në sipërfaqen e metalit. Për krijimin e kësaj barriere mund të kontribojnë lidhjet e
realizuara nëpërmjet procesit të adsorbimit, bashkëveprimet e elektroneve të lidhjeve
Π, bashkëveprimet tërheqëse sekondare. Barriera e formuar ndikon në difuzionin e
joneve në sipërfaqe dhe në këtë mënyrë inhibimi i reaksionit të korrozionit realizohet
duke u penguar transporti i masës [10].
Zvogëlimi i aftësisë reaguese të metalit
Inhibimi që lidhet me zvogëlimin e aftësisë reaguese të metalit nuk ka të bëjë patjetër
me mbulimin e plotë të sipërfaqes së metalit nga inhibitori që adsorbohet. Efektivitet i
lartë arrihet n.q.s krijohen lidhje të forta siç janë lidhjet e adsorbimit kimik. Sipas
mekanizmit të këtij lloj inhibimi [44], inhibitori adsorbohet në qëndrat aktive të
reaksioneve të pjesshëm elektrokimikë. Ngadalsimi i reaksionit katodik, anodik ose
dhe i të dyve njëkohësisht vjen si pasojë e bllokimit të qendrave aktive përkatëse.
Shpejtësia e reaksionit do të varet nga numri i qëndrave aktive të okupuara nga
inhibitori dhe do të zvogëlohet në përpjestim të drejtë në mbulimin e qëndrave aktive
[44].
Inhibitorët e korrozionit mund të klasifikohen në inhibitorë anodikë, inhibitorë
katodikë, inhibitorë të përzier (anodikë-katodikë), referuar natyrës kimike të tyre dhe
mjedisit ku ata përdoren [44-45].
Bashkëveprimi i inhibitorëve me sipërfaqen e metalit mund të jetë fizik ose kimik. Në
fazën e parë të veprimit të metalit me inhibitorin ndodh adsorbimi i inhibitorit në
sipërfaqen e metalit. Adsorbimi i inhibitorit varet jo vetëm nga natyra e metalit, por
edhe nga lloji i mjedisit korrodues (lloji i elektrolitit). Adsorbimi fizik është rezultat i
forcave tërheqëse elektrostatike ndërmjet joneve ose dipoleve të inhibitorëve dhe
sipërfaqes së metalit të ngarkuar elektrikisht. Adsorbimi kimik (që quhet ndryshe
kimisorbim), përfshin transportin e elektroneve nga molekulat e inhibitorit në
sipërfaqen e metalit. Kimisorbimi ndodh më ngadalë se adsorbimi elektrostatik
(adsorbimi fizik), dhe paraqet energji aktivizimi më të lartë. Kimisorbimi varet nga
temperatura, ka natyrë specifike, si dhe për disa metale është një proces i
pakthyeshëm [10], [45].
3.2.2.1 Inhibitorët anodikë
Inhibitorët anodikë janë ata inhibitorë që kontrollojnë shpejtësinë e reaksioneve të
oksidimit në zonat e cilësuara si anodë. Ata mund të jenë të llojeve të ndryshme, p.sh
jonet kromat CrO42─, nitrite NO2- , etj. Mekanizmi i veprimit të këtyre inhibitorëve
funksionon në mënyrë të tillë: në një proces ku nuk është shtuar inhibitor, rryma e
korrozionit I1, është më e madhe se rryma e korrozionit I2 kur në proces është shtuar
inhibitor [13].
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Figura 3.1: Varësia e rrymës së korrozionit nga potenciali elektrodik anodik për inhibitorët
anodikë [13]

Shtimi i inhibitorit anodik bën që potenciali elektrodik anodik të marrë vlera që
rrjedhimisht zvogëlojnë rrymën e korrozionit, I2 ˂ I1. Veprimi i inhibitorëve anodikë
është i tillë që reaksionet anodike polarizohen shumë dhe potenciali i korrozionit në
kushte të tilla zhvendoset në drejtim të pasivizimit të metalit (metali bëhet më i
qëndrueshëm - nuk oksidohet). Këta inhibitorë mund të jenë “të rrezikshëm”, pasi
formojnë mbi sipërfaqen e metalit një cipë pasivizuese e cila dëmtohet nëse
përqendrimi i inhibitorit është i vogël, dhe kjo përshpejton korrozionin në vend që ta
pengojë atë [9-10].
3.2.2.2 Inhibitorët katodikë
Inhibitorët katodikë quhen ato substanca që zvogëlojnë shpejtësinë e zhvillimit të
reaksioneve katodike (reaksionet e reduktimit). Prania e këtyre inhibitorëve bën që të
ulet potenciali i korrozionit, dhe kjo gjë që shoqërohet me zvogëlim të rrymës së
korrozionit. Si inhibitorë katodikë mund të përmendim kripërat e zinkut (p.sh ZnSO4,
polifosfatet, etj.) [9]. Mekanizmi i veprimit të inhibitorëve katodikë është: kur në
mjedis nuk është shtuar frenues katodik, rryma e korrozionit I1, është më e madhe, kur
shtohet frenues potenciali katodik modifikohet në mënyrë që rryma e korrozionit të
zvogëlohet deri në I2 (I1˃ I2). Inhibitorët katodikë nuk janë të rrezikshëm, në aspektin
që nëse dëmtohet cipa pasivizuese kjo nuk e përshpejton korrozionin [10].

Figura 3.2: Varësia e rrymës së korrozionit nga potenciali elektrodik katodik për inhibitorët
katodikë [13]
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3.2.2.3 Inhibitorët me efekt të përzier (miks) [9]
Janë substanca që në sasi të vogël kur shtohen në elektrolit, pengojnë njëkohësisht
edhe reaksionet anodike edhe reaksionet katodike. Veprimi i tyre varet nga faktorë të
tillë, si: pH, potenciali redoks, etj. Theksojmë se fosfatet, përbërjet organike, etj.,
mund të shërbejnë si inhibitorë me efekt të përzier.

Figura 3.3: Varësia e rrymës së korrozionit nga potencialet elektrodike gjatë aplikimit të
inhibitorëve të përzier [13]

3.2.3 Aplikimi i mbrojtjes anodike dhe i mbrojtjes katodike
3.2.3.1 Mbrojtja anodike
Mbrojtja anodike realizohet duke pasivizuar metalin që sillet si anodë. Sipas [13], në
qoftë se do të merrnim në shqyrtim pasivizimin e metalit, ai ndodh kur potenciali
anodik mbahet i lartë (zona C→D). Sipas vlerësimit të [13], mbrojtja anodike ka disa
të meta:
- struktura metalike duhet të jetë prej materiali i cili pastrohet lehtë;
- nëse mbrojtja prishet, korrozioni do vijojë shumë i shpejtë;
- cipat pasive do të prishen shpejt nëse janë të pranishëm në tretësirën korroduese
jonet klorur (Cl─) [14].
3.2.3.2 Mbrojtja katodike.
Shkalla e korrozionit të një metali në kontakt me tretësirën elektrolite varet shumë nga
potenciali i elektrodës. Shpesh shkalla e korrozionit mund të zvogëlohet nëse
zhvendosim potencialin e elektrodës në vlera më të ulëta [13]. Në mbrojtjen katodike,
synohet të zvogëlohet korrozioni duke ulur potencialin në lidhje me një anodë të
sakrifikueshme, e cila është një metal më aktiv se metali që do të mbrohet, ose duke
rregulluar potencialin e metalit duke aplikuar një rrymë të jashtme. Në figurë shihet se
duke zvogëluar potencialin e metalit nga E1 në E2, e më pas në E3, rryma e korrozionit
zvogëlohet nga I1 në I2, dhe më tej do të bëhet zero nëse potenciali reduktohet në E
anodik.
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Figura 3.4: Varësia e rrymës së korrozionit nga potenciali në mbrojtjen katodike [13]

E meta kryesore e kësaj metode është se mjedisit do t’i rritet karakteri bazik (vlera e
pH-it do të rritet) si rezultat i produkteve të reaksionit. Ky fakt vlen të përmendet pasi
metale të tilla, si; hekuri (Fe), zinku (Zn), dhe alumini (Al) atakohen lehtë në mjedis
me pH të lartë. Gjithashtu karakterit bazik të mjedisit duhet t’i rezistojnë edhe bojërat
që mund të përzgjidhjen si veshje për mbrojtjen e metaleve.
3.2.4 Përdorimi i veshjeve mbrojtëse
Përdorimi i veshjeve mbrojtëse ka si qëllim kryesor ndarjen fizike të anodës ose
katodës nga elektroliti [13]. Në këtë mënyrë nuk do të ketë ndërveprim midis zonës
anodike dhe zonës katodike me njëra tjetrën ose dhe me mjedisin korrodues, pra do të
prishet “trekëndëshi elektrokimik”, i përmendur më sipër. Gjithashtu mund të
aplikohet edhe veshja e metaleve që duam të mbrojmë me metale “sakrifikues”, të
cilët duke qenë më pak fisnikë (që do të thotë oksidohen më lehtë), oksidohen për të
ruajtur metalin bazë (p.sh veshja me zink e objekteve prej hekuri). Në thelb të saj
veshja me metale mbrojtëse ka procesin e galvanizimit. Në figurën më poshtë
paraqitet një shembull i mbrojtjes së metalit të një anijeje, duke përdorur metalin e
zinkut si anodë.

Figura 3.5: Paraqitja skematike e mbrojtjes elektrokimike nga korrozioni (mbrojtje
protektore) [13]
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Figura 3.6: Shembull i dëmeve nga korrozioni në ujë deti [13]

3.2.4.1 Sugjerime mbi përzgjedhjen e metodës efikase për mbrojtjen nga
korrozioni
Përdorimi i veshjeve mbrojtëse, aplikimi i mbrojtjes katodike, përzgjedhja e
materialeve, si dhe përdorimi i inhibitorëve të korrozionit, shërben për të patur nën
kontroll korrozionin uniform. Këto metoda mund të përdoren edhe të alternuara [34],
[45].
Për mbrojtjen e metaleve nga korrozioni galvanik, duhet të përdoren materiale me
potenciale elektrodike me vlera të përafërta për një mjedis të caktuar. Duhet të
shmangen edhe raportet e pavavorshme të sipërfaqeve anodike dhe katodike (Sa/ Sk)
[13]. Gjithashtu edhe izolimi me veshje mbrojtëse është efikas në ndarjen fizikisht të
materialeve të papërshtatshme nga ana e potencialit elektrodik. [46] në punimin e tij
nuk sugjeron vetëm veshjen e materialit anodik, por edhe përdorimin e materialeve
me potencial të përafërt, si dhe aplikimin e skemave të tilla ku pjesët anodike të
zëvendësohen lehtësisht në rast se dëmtohen nga korrozioni. Sipas tij për mbrojtjen e
metalit nga korrozioni çarës është e përshtatshme mbrojtja katodike, ndërsa mbrojtja
anodike nuk është efikase [2-6].
Modifikimet mjedisore, të tilla si: deajrimi, largimi i joneve klorur (Cl-), shtimi i
inhibitorëve të korrozionit mund të pengojë një lloj korrozioni, por mund të nxisin ose
bëhen shkak për një lloj tjetër korrozioni [11]. Modifikimet mjedisore, nuk mund të
përdoren pasi ka filluar korrozioni çarës, për arsye se nuk mund të modifikohet
mikromjedisi korrodues brenda çarjes dhe në këtë mënyrë modifikimi mjedisor nuk
do të ishte efikas.
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KAPITULLI IV
DIAGRAMAT POTENTIAL–PH DHE TERMODINAMIKA E PROCESIT TË
KORROZIONIT
4.1 Diagramat Potential–pH (Diagramat Pourbaix) [11], [47]
Diagramat potential–pH, të njohura ndryshe si diagramat Pourbaix, paraqesin në
mënyrë grafike qëndrueshmërinë e metalit dhe të produkteve të korrozionit të tij si një
funksion i potencialit dhe treguesit hidrogjenor (pH) në tretësirë ujore. Kjo
marrëdhënie potencial- pH na paraqitet në trajtë grafike si më poshtë.
Këto diagrama ndërtohen mbi bazën e llogaritjeve të ekuacionit të Nerstit dhe të
dhënat mbi tretshmërinë për komponime të ndryshme metalike.
Diagramat potential–pH i referohen gjendjes së ekuilibrit dhe japin informacion lidhur
me atakimin apo qëndrueshmërinë e një metali në zona të caktuara të potentialit dhe
pH-it të tretësirës.
4.2 Diagramat Potential–pH për sistemin Fe–H2Ο [11], [47]
Ndërtimin dhe interpretimin e diagramave Pourbaix mund ta konkretizojmë nëpërmjet
diagramës potential–pH për sistemin Fe–H2Ο të paraqitur në figurën e mëposhtme.
Vijat horizontale në diagramë paraqesin reaksionet e transferimit (shkëmbimit) të
pastër elektronik, të cilat varen vetëm nga potenciali dhe nuk varen nga treguesi
hidrogjenor (pH). Në këtë lloj ekuilibri përfshihen specie kimike të tretshme, të
patretshme dhe shkëmbim elektronesh.
Fe  Fe2  2e
Fe2  Fe3  e

Figura 4.1: Diagrama potential–pH (Pourbaix) për sistemin Fe–H2O [11], [47]

Vijat e pjerrëta tregojnë potencialin në ekuilibër me hidrogjenin dhe oksigjenin. Në
këtë lloj ekuilibri përfshihen specie kimike të tretshme, të patretshme, shkëmbim
elektronesh dhe jone hidrogjen.
Këto vija shtrihen nëpër të gjithë diagramin potential–pH, derisa pH-i të jetë
mjaftueshmërisht i lartë në mënyrë që të lehtësojë formimin e hidroksideve të
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përfaqësuara nga vijat vertikale, duke zvogëluar në këtë mënyrë përqendrimin e
joneve Fe2+ dhe Fe3+.
Kufiri i vendosur në mënyrë arbitrare për përqendrimin minimal të joneve është 10 -6
g-jon/litër, është tregues i një shpërbërjeje ose korrozioni të papërfillshëm të metalit
në mjedis.
Në ndërtimin e diagramave potential–pH temperatura merret 25ᶹC dhe presioni 1
atmosferë (kushte standarde).
Vijat vertikale në figurë paraqesin reaksionet përkatëse:

Fe2 + 2H2O  Fe(OH )2  2H 

Fe3 + 3H2O  Fe(OH )3  3H 
Vijat vertikale paraqesin ekuilibër kimik që nuk shoqërohet me kalim elektronesh. Në
këtë lloj ekuilibri përfshihen specie kimike të tretshme, të patretshme, shkëmbim
elektronesh dhe jone hidrogjen. Në këtë lloj ekuilibri nuk ndodh transferim
(shkëmbim) elektronesh dhe reaksionet varen vetëm nga pH[11], [47].
Vijat e pjerrëta në figurë paraqesin ekuilibrin që përfshin transferimin e dy
elektroneve dhe pH, si më poshtë:

Fe2 + 3H2O  Fe(OH )3  3H   e
Fe + 2H2O  HFeO2  3H   2e
Ndërkohë, hidrogjeni dhe oksigjeni tregohen në diagramë nga vija të ndërprera.
Vija e hidrogjenit paraqitet nëpërmjet ekuilibrave:


Në tretësirë acide: 2H + 2e  H 2




Në tretësirë bazike ose mjedis bazik: 2H2O + 2e  H 2  2OH
Këto dy reaksione janë ekuivalentë dhe varësia e pH-it të tyre nga potetciali i
elektrodës paraqitet sipas:
EH+ /H  EH+ /H  0.059 pH
2

2

Në mënyrë të ngjashme, për ekuilibrin e oksigjenit me ujin reaksionet përkatëse në pH
më të ulët dhe pH më të lartë janë:

O2 + 4H+ + 4e  2H 2O
O2 +2H 2O + 4e  4OHEO2 /H2 O  E O /H O  0.059 pH
2

2

Këtu përsëri, pjerrësia e vijës është 0.059V. Uji është i qëndrueshëm në zonën që
kufizohet nga këto dy vija.
Nën vijën e hidrogjenit ai reduktohet në gaz hidrogjeni, dhe mbi vijën e oksigjenit ai
oksidohet në oksigjen.
Diagrami i potencial – pH-it paraqet tri zona qartësisht të ndara:
- Zona e imunitetit: Nën këto kushte të potencialit dhe pH-it, hekuri mbetet në formë
metalike (metal i pareaguar).
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- Zona e korrozionit: Nën këto kushte të potencialit dhe pH-it, korrozioni i hekurit
formon jone Fe2+ ose Fe3+ ose HFeO2-.
Zona pasive: Nën këto kushte të potencialit dhe pH-it, shtresa mbrojtëse e Fe(OH)3
ose oksidi formohet mbi hekur, dhe korrozioni i mëtejshëm i hekurit nuk zhvillohet.
Diagrama potential–pH (Pourbaix) mund të përdoren për:
1. Parashikimin e drejtimit spontan të reaksioneve;
2. Vlerësimin e qëndrueshmërisë dhe përbërjes së produkteve të korrozionit;
3. Parashikimin e ndryshimeve mjedisore që do të parandalojnë ose reduktojnë
korrozionin.
Sipas figurës parandalimi i korrozionit mund të realizohet duke zvogëluar potencialin
e elektrodës poshtë deri në zonën e imunitetit, ose duke ngritur potencialin e
elektrodës deri në zonën e pasivitetit ose duke rritur pH ose alkalinitetin e tretësirës në
mënyrë që të formohet një shtresë pasive [11], [47].
Megjithatë, ekzistojnë kufizime në përdorimin e diagramave Pourbaix. Ato
përfaqësojnë kushte ekuilibri dhe në këtë mënyrë nuk mund të përdoren për
parashikimin e shpejtësisë së reaksionit. Në fakt, jo gjithmonë metali ndodhet në
kushtet e gjendjes së ekuilibrit. Supozimi që produktet e korrozionit (oksidet,
hidroksidet, etj.) çojnë në pasivitet jo gjithmonë mund të jetë i vërtetë sepse ato jo
gjithmonë mund të precipitojnë mbi sipërfaqen e metalit, si dhe është i lidhur me
aftësinë e tyre për t’u lidhur me sipërfaqen e metalit.
Në disa raste, korrozioni mund të ndodhë si pasojë e natyrës poroze të produkteve të
patretshme të korrozionit (oksidet, hidroksidet, etj.), të cilat mund të lejojnë
difuzionin e joneve.
Neglizhohet mundësia e precipitimit të joneve të tjerë si klorur, sulfate dhe fosfate. Së
fundmi, pH në sipërfaqen e metalit mund të ndryshojë në mënyrë drastike për shkak të
reaksioneve dytësore, dhe një parashikim të korrozionit bazuar në pH-e të larta të
tretësirës mund të jetë jo i saktë. Në rastin e aliazheve metalike (dy ose më shumë
metale) diagramat potential–pH mbivendosen.
Diagramat potential–pH ndërtohen mbi bazën e llogaritjeve termodinamike të
metaleve të pastër, dhe jo mbi bazën e llogaritjeve të të dhënave eksperimentale të
procesit të korrozionit.
Në mënyrë arbitrare, si kufi minimal për aktivitetin e të gjitha specieve të tretura është
marrë 10-6 g-jon/litër.
Gjithashtu, diagramat potenctial–pH varen nga temperatura e mjedisit korrodues.
Ndyshimet e temperaturës ndikojnë në zhvendosjen dhe ndryshimin e zonave të
korrozionit, të imunitetit dhe zonave të pasivizimit të metalit [11], [47].
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4.3 Diagramat Potencial–pH për ujin në temperaturën 25 °C [11], [16], [47].

Figura 4.2: Diagrama Pourbaix për ujin në 25 °C [47]
Vija (b) tregon vijën e oksigjenit, mbi të cilën çlirohet oksigjeni dhe vija (a) tregon
vijën e hidrogjenit, poshtë së cilës çlirohet hidrogjeni, nga sipërfaqja e një elektrode të
zhytur në mjedisin korrodues. Midis këtyre dy linjave, uji është i qëndrueshëm.
4.4 Diagramat Potencial–pH për zinkun [47]
Figura paraqet diagramin Pourbaix për zinkun, duke përdorur të dhënat
termodinamike dhe potencialet e elektrodave të dhëna nga Pourbaix [47]. Diagrama
Pourbaix për zinkun është e ngjashme me diagramën Pourbaix për aluminin sepse
zinku, ashtu si dhe alumini, tretet në tretësirë acide duke dhënë jone (Zn 2+) dhe në
tretësirë bazike duke dhënë jone zinkat, (ZnO22-). Sipas kësaj diagrame, zinku i
nënshtrohet korrozionit në vlera të ulëta të pH-it (mjedis acid) dhe në vlera të larta të
pH-it (mjedis bazik). Korrozioni i zinkut është i ulët në vlera të ndërmjetme të pH-it,
ndërkohë, sipas diagramës shihet se zinku i nënshtrohet pasivizimit në zona të pH-it
afro 8-12.

Figura 4.3: Diagrama Pourbaix për zinkun në 25 °C [47]
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4.5 Diagramat Potencial–pH për hekurin
Diagrama Pourbaix për hekurin është paraqitur në figurën më poshtë. Diagrama
Pourbaix për hekurin paraqet një interes të madh për shkak të përdorimit të gjerë të
hekurit dhe të aliazheve të tij në konstruksionet e ndryshme metalike industrialë dhe
joindustrialë. Hekuri i nënshtrohet korrozionit si në tretësirë acide po ashtu dhe në
tretësirë neutrale, në trajtën e joneve, (Fe2+ ose Fe3+). Ndërkohë, gjendja pasive
sigurohet nga cipat okside të tij, që janë në trajtën e oksideve Fe3O4 ose Fe2O3.
Korrozioni në tretësirë bazike shoqërohet me formimin e anionit kompleks HFeO2-, i
cili është i ngjashëm përkatësisht me jonet e tretura AlO2- dhe ZnO22–, që përftohen
nga korrozioni i aluminit dhe zinkut, në tretësirë bazike [47].
Seti i reaksioneve të ekuilibrit dhe ekuacionet termodinamike që përfshin diagrama
Pourbaix për sistemin hekur/ujë në mënyrë të përmbledhur paraqitet më poshtë:

Figura 4.4: Diagrama Pourbaix për hekurin në temperaturën 25 °C [47]

Fe( ng )  Fe2 ( aq )  2e
E  0.440  0.0295log[ Fe2 ]
Fe( ng )  4 H 2O(l )  Fe3O4( ng )  8H   8e 
E  0.085  0.0591 pH

3Fe2 ( aq )  4 H 2O(l )  Fe3O4( ng )  8H   2e
E  0.980  0.2364 pH  0.0886log[ Fe2 ]

2 Fe2 ( aq )  3H 2O(l )  Fe2O3( ng )  6 H   2e
E  0.728  0.1773 pH  0.0591log[ Fe2 ]
2 Fe3O4( ng )  4 H 2O(l )  2 Fe2O3( ng )  6 H   2e
E  0.221  0.0591log pH

Fe( ng )  2 H 2O(l )  HFeO  2( aq )  3H   2e
E  0.493  0.0886 pH  0.0295log[ HFeO  2 ]
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3HFeO  2( aq )  H  ( aq )  Fe3O4( ng )  2H 2O(l )  2e
E  1.819  0.0295 pH  0.0886log[ HFeO  2 ]

Fe2 ( aq )  Fe3 ( aq )  e
E  0.771  0.0591log([ Fe3 / Fe2 ])
2 Fe3 ( aq )  3H 2O(l )  Fe2O3( ng )  6H 
log([ Fe3 ]  0.72  3 pH

Figura 4.5: Diagrama Pourbaix për hekurin në temperaturën 25 °C [47]

Sipas diagramës Pourbax, p.sh në pH 6.0 dhe potencial elektrode prej –0.4 V kundrejt
elektrodës standarde të hidrogjenit (E.S.H), zona i korrespondon korrozionit të hekurit
në trajtë jonesh Fe2+.
Termi ndryshkje "Rusting" përdoret për produktet e korrozionit elektrokimik me bazë
hekuri ose aliazhe hekuri dhe lidhet me formimin e produkteve të korrozionit që
përbëhen kryesisht nga okside ferrike të hidratuara (hydrous ferric oxides). Termi
ndryshkje "Rusting" nuk përdoret për metalet ose aliazhet joferoz, për këta të fundit
përdoret termi korrozion, por jo ndryshkje.
Në këtë rast ekzistojnë tre mënyra të ndryshme të mbrojtjes nga korrozioni, duke e
larguar hekurin nga rajoni i korrozionit, si më poshtë:
- Mënyra 1: Nëse ndryshojmë potencialin e elektrodës, duke e zhvendosur atë në
drejtimin negativ në një vlerë më të vogël se –0,7 V kundrejt elektrodës standarde të
hidrogjenit. Në këtë rast elektroda e hekurit do të ndodhet në zonën e imunitetit.
Procesi në këtë rast quhet mbrojtje katodike.
- Mënyra 2: Nëse ndryshojmë potencialin e elektrodës, duke e zhvendosur atë në
drejtimin pozitiv në vlera mbi 0,0 V kundrejt elektrodës standarde të hidrogjenit,
elektroda e hekurit futet në këtë rast në zonën e pasivitetit. Procesi në këtë rast quhet
mbrojtje anodike.
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- Mënyra 3: Nëse ndryshojmë pH e tretësirës ujore, duke e rritur atë deri në 8 ose më
tepër, elektroda e hekurit do të ndodhet gjithashtu në zonën e pasivitetit.
Figura 4.5 tregon një diagramë (sipas Marcel Pourbaix) lidhur me mënyrën e
ndryshimeve të imunitetit, pasivitetit dhe korrozionit për hekurin.
4.6 Diagramat Potencial–pH për kromin [11], [47].
Diagrama Pourbaix për kromin është paraqitur në figurën më poshtë. Një veçori në
këtë diagramë është se pasiviteti i kromit mund të shkatërrohet duke rritur potencialin
e elektrodës, në një vlerë të caktuar të pH.
P. sh. në pH=7 dhe potencial të elektrodës –0,4 kundrejt elektrodës standarde të
hidrogjenit, elektroda e kromit ndodhet në zonën e pasivitetit. Ndërkohë, duke rritur
potencialin e elektrodës, elektroda e kromit mund të zhvendoset në rajonin e
korrozionit (si jone kromat). Ky fenomen, në të cilin korrozioni ndodh në vlera të larta
të potencialit të elektrodës (përtej zonës së pasivitetit) quhet tretje (shpërbërje)
transpasive.

Figura 4.6: Diagrama Pourbaix për kromin në temperaturën 25 °C [47]

4.7 Diagramat Potencial–pH për bakrin
Figura më poshtë tregon diagramën Pourbaix për bakrin. Një tipar interesant i
diagramës është se reaksionet e oksidimit mbi potencialet e elektrodave mbi vijën "a"
të çlirimit të hidrogjenit, të paraqitura si më poshtë, nuk janë të mundur
termodinamikisht. Bakri nuk mund të oksidohet nga jonet hidrogjen ose nga uji sepse
H2 nuk është i qëndrueshëm në zonat ku ekzistojnë jonet Cu2+ or Cu2O.
Cu + 2H+ → Cu2+ + H2
ose
2Cu + H2O → Cu2O + H2
Pra, në vend të ekuacioneve të mësipërme favorizohet reaksioni i mëposhtëm:
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2Cu + H2O → Cu2O + 2H+ + 2e−

Figura 4.7: Diagrama Pourbaix për bakrin në temperaturën 25°C [47]

4.8 Kufizimet e diagramave Pourbaix [16], [47].
Diagramat Pourbaix paraqesin një udhëzues fillestar për sjelljen korrozive të një
metali të caktuar nga pikëpamja termodinamike. Megjithatë, përdorimi i diagramave
Pourbaix paraqet disa kufizime, të cilat po i paraqesim si më poshtë:
- Diagramat Pourbaix paraqiten për gjendjen e ekuilibrit. Por në praktikë, kushtet
mund të jenë larg gjendjes së ekuilibrit.
- Diagramat Pourbaix nuk japin informacion mbi shpejtësinë e korrozionit.
- Diagramat Pourbaix aplikohen vetëm për metalet në gjendje të pastër dhe jo për
aliazhet e tyre. (Për një tretësirë të ngurtë binare (alizh metalik) diagramat Pourbaix të
dy përbërësve mund të mbivendosen gjë që krijon vështirësi në paraqitje dhe në
interpretim.
- Në diagramat Pourbaix pasivizimi paraqitet për të gjitha oksidet ose hidroksidet,
pavarësisht nga karakteristikat e tyre mbrojtëse reale. Ndonjëherë korrozioni mund të
ndodhë për arsye të difuzionit të joneve përmes cipave okside sipërfaqësore, ndërkohë
që një proces i tillë nuk merret në konsideratë në ndërtimin e diagramave Pourbaix.
- Diagramat Pourbaix nuk marrin parasysh korrozionin lokal të shkaktuar nga jonet e
klorur ose jone të tjera
- Diagramat Pourbaix aplikohen zakonisht për temperaturën 25°C.
4.9 Diagramat Pourbaix për aliazhet e metaleve
Megjithëse diagramat Pourbaix mund të ndërtohen dhe përdoren për metalet e pastër,
ato mund të shtrihen edhe për aliazhet metalike, duke përdorur tre përafrime:
- Për alizhet metalike (tretje të ngurta binare), ku të dy diagramat e veçanta Pourbaix
mund të mbivendosen mbi njëra-tjetrën, secili mund të vlerësohet veçmas nga tjetri.
- Në rastin e një oksidi binar të përzierë, diagrama përkatëse Pourbaix mund të
ndërtohet nëse ekzistojnë të gjitha të dhënat termodinamike [11], [47].
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- Për aliazhe metalike më komplekse, mund të ndërtohen diagramat Pourbaix në
mënyrë eksperimentale nëpërmjet matjeve të polarizimit elektrokimik.
Bakri dhe nikeli formojnë aliazhe në të gjitha shkallët e përbërjes së tyre. Në këtë
mënyrë si udhëzues fillestar për trendet e korrozionit për aliazhet Cu-Ni, diagramat
Pourbaix për bakrin dhe nikelin mund të supozohen. Ky supozim nënkupton që secili
prej dy metaleve sillet në mënyrë të pavarur nga tjetri. Ky supozim është i arsyeshëm
për aliazhet e tretësirave të ngurta, por jo për aliazhet heterogjene ku efektet galvanike
mund të krijohen nga ekzistenca e dy fazave.
Figura në vijim tregon se ka zona të potencialit dhe të pH-it ku nuk ndodh tretja e
bakrit ose nikelit, si dhe zona ku të dy metalet treten .
Cipat okside Cu2O, CuO ose NiO sigurojnë pasivitet në pH neutral ose lehtësisht
alkalin. Në praktikë, lidhjet e Cu – 10% Ni dhe Cu – 30% Ni gjejnë përdorim të gjerë
në aplikime të ndryshme, si psh. në ujë të ëmbël dhe në ujë deti.
Kur ekziston informacioni termodinamik për oksidet e metaleve të përziera, diagramat
Pourbaix mund të llogariten. P.sh figura në vijim paraqet superpozimin për diagramat
Pourbaix për aliazhin bakër (vijat e ndërprera) – nikel (vijat e plota).

Figura 4.8: Superpozimi për diagramat Pourbaix për aliazhin bakër (vijat e ndërprera) – nikel
(vijat e plota) në temperaturën 25 °C [47], [48]

4.10 Ndikimi i temperaturës në Diagramat Pourbaix
Ndërtimi i diagrameve Pourbaix në temperatura të larta është i ngjashëm me
ndërtimin e tyre në temperaturën 25°C, veçse është e nevojshme të bëhet një
korrigjim i temperaturës për ndryshimin e energjisë së lirë për secilin reaksion të
veçantë.
Ndikimi i temperaturës:
- Potenciali i elektrodës E i reaksioneve elektrokimike lidhet me energjinë e lirë G
nëpërmjet korrelacionit G = - nFE, ku ndryshimi i energjisë së lirë G është një
funksion i temperaturës,
- Ekuacioni i Nernst-it, nëpërmejt faktorit (2.303RT / F),
- konstantja e ekuilibrit K në reaksionet joelektrokimike përmes marrëdhënies:
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G = - RT ln K, ku G varet nga temperatura.
- Në një cikël termodinamik për një reaksion kimik në dy temperatura të ndryshme,
lidhja ndërmjet energjisë së lirë në çdo temperaturë T jepet nga korrelacioni i
mëposhtëm:
T

GT  G298 

T

 C dT  T  C
p

298

p

d ln T  (T )S 298

298

ku ΔC°p është ndryshimi i kapaciteteve që jepet sipas
ΔC°p = ΔC°p (produkte) - ΔC°p(substanca nistore)
ΔT = T – 298
dhe
ΔS°298 = është ndryshimi i entropisë në 25 °C
Në figurën më poshtë paraqiten diagramat Pourbaix për sistemin Fe/H2O, njëra për
temperaturën 200 °C dhe tjetra për temperaturën 25°C [47], [48].

Figura 4.9: Paraqitja e diagramave Pourbaix për sistemin Fe/H2O, njëra për temperaturën 200
°C dhe tjetra për temperaturën 25°C [47], [48].

4.11

Korrozioni nga pikëpamja termodinamike [31], [49].

Ndryshimi i energjisë i reaksioneve të pjesshme të korrozionit është forca lëvizëse për
reaksionin e përgjithshëm dhe përcakton drejtimin spontan të tij. Termodinamika e
korrozionit vendos marrëdhënien sasiore midis energjisë elektrike të prodhuar ose të
konsumuar gjatë proceseve të korrozionit dhe energjisë kimike.
Korrozioni i hekurit në një mjedis acid ndodh sipas reaksionit të mëposhtëm:

Fe  HCl  FeCl2  H 2
Tretja e hekurit në një tretësirë acide çliron hidrogjenin pa formimin e barrierave
okside në sipërfaqe. Reaksioni i treguar mund të ndahet në dy reaksione të pjesshme:
Fe → Fe2+ + 2e- (gjysmëreaksioni anodik)
2H+ + 2e- → H2 (gjysmëreaksioni katodik)
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Sipas këtij reaksioni atomet e hekurit oksidohen dhe shndërrohen në jone hekuri Fe2+,
ndërsa elektronet e prodhuara harxhohen gjatë reduktimit të joneve të hidrogjenit në
hidrogjen të gaztë.
Referuar marrëveshjes së shenjave, numrat stekiometrikë janë pozitivë për produktet
dhe negativë për reaktantët. Për reaksionin e korrozionit të paraqitur më sipër,
ndryshimet në numrin e moleve të specieve në reaksion janë në proporcional me
numrat stekiometrikë përkatës të tyre [31], [49].
Sasia e energjisë elektrike e prodhuar si rezultat i reaksionit kimik është e barabartë
me produktin e nFE, ku E është forca elektromotore. Sasia F është numri i Faradeit e
barabartë me 96,485 C, dhe "e" është ngarkesa e një elektroni 1.6 x 10-19 C.
Por një proces izotermik, nëse reaksioni i mësipërm kryhet në presion konstant,
zvogëlon energjinë e lirë të Gibsit (G). Ndryshimi i energjisë së lirë të Gibsit është
baza kryesore për të bërë një analizë termodinamike të reaksioneve të korrozionit.
Ndryshimi në energjinë e lirë të Gibsit paraqet punën maksimale të dobishme për një
shndërrim izotermik dhe izobarik.
G = H - TS
Parimi i dytë i termodinamikës mund të shprehet në trajtë diferenciale [50], [51]:
dG= -SdT +VdP, G=f(T,P)
Referuar marrëveshjes, dG është një madhësi negative për çdo reaksion spontan. Kur
energjia e lirë e Gibsit kap minimumin e saj, dG =0. Në këtë gjendje, sistemi është në
ekuilibër ku shpejtësia e reaksionit të drejtë është e njëjtë me shpejtësinë e reaksionit
të zhdrejtë.
Procesi i korrozionit është një proces natyror i pakthyeshëm. Kushtet e ekuilibrit
mund të përdoren për të nxjerrë të gjitha shprehjet termodinamike dhe kinetike.
Sistemi mund t'i nënshtrohet të dy llojeve të punës: punës mekanike (PV) dhe punës
elektrike (W).
Në këtë mënyrë, energjia e lirë e Gibsit mund të paraqitet, si më poshtë:
dG  SdT  VdP  dw
Sipas marrëveshjes, shenja negative për punën elektrike, dW, do të thotë që puna
është bërë nga sistemi. Për proceset që zhvillohen në presion konstant dhe
temperaturë konstante, ekuacioni i mësipërm mund të shprehet si:
dGT , P  dw ose dGT , P  dw
Zvogëlimi i energjisë së lirë të Gibsit është i barabartë me punën elektrike.
w  nFE
dw  nFdE

dGT , P  nFdE
Puna elektrike është produkti i ngarkesës me forcën elektromotore (f.e.m) E të
elementit galvanik dhe "n" është numri i mol elektroneve që transferohen.
Gjatë procesit të korrozionit, përqendrimi i specieve që oksidohen dhe reduktohen
ndryshon. Në këtë mënyrë vetitë termodinamike të sistemit varen nga përbërja,
temperatura dhe presioni. Energjia e lirë e Gibsit, nG, është funksion i numrit të
moleve të specieve të reduktuara dhe të oksiduara që marrin pjesë në reaksionin e
korrozionit. Në këtë rast energjia e lirë e Gibsit, mund të paraqitet me ekuacionin e
mëposhtëm:
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  (nG) 
d (nG)  (nS )dT  (nV )dP   
dni

i   ni T , P , n
j
Derivati i nG në lidhje me numrin e moleve të specieve të oksiduara dhe të specieve të
reduktuara që marrin pjesë në reaksionin e korrozionit përcaktohet si potencial kimik
μi.
  (nG ) 
i  

  ni T , P ,n
j

Në këtë mënyrë ekuacioni i përgjithshëm për d(nG), mund të paraqitet në termat e
potencialit kimik, si më poshtë vijon:
d (nG)  (nS )dT  (nV )dP   i dni
i

Ky ekuacion mund të përdoret si bazë për interpretimin termodinamik të korrozionit
në mjedisin korrodues.
Në temperaturë konstante dhe në presion konstant, ekuacioni mund të paraqitet në
trajtën:

  nG 
d (nG)T , P   
dni   i dni

i   ni T , P , nj
Pasi integrojmë, marrim trajtën:

GT , P   i dni

Referuar sa më sipër, mund të shkruajmë:

GT , P  nFdE   i dni ose

nFdE   i dni

4.12 Potenciali elektrodik i ekuilibrit [31]
Në gjendjen standarde, të gjithë reaktantët dhe produktet në çdo proces elektrokimik e
kanë aktivitetin një njësi [46-47], [52-53].
 nF


 C C  D D  .....
 A A  B B  ..... 

Atëherë sipas ekuacionit të mësipërm, potenciali reversibël i sistemit të korrozionit
ET,P përcaktohet, si:

ET , P  

GT , P
nF

Ekuacioni i përgjithshëm për d(nG) është shprehur në termat e potencialit kimik μi.
Çdo dni mund të zëvendësohet me prodhimin νi* a* ε, kur "a" paraqet aktivitetin e
reaktantëve, ε është koordinata e reaksionit dhe karakterizon shtrirjen e reaksionit të
korrozionit. Në ekuacionin e mësipërm, “νi” është numri stekiometrik për speciet me
potencial kimik μi. Në këtë mënyrë në presion konstant, në temperaturë konstante dhe
aktivitet 1 njësi, ekuacioni i mësipërm merr trajtën:
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d (nG)   i d i d 
i

Meqenëse nG është një funksion gjendjeje, atëherë ana e djathtë paraqet një shprehje
diferenciali të plotë:
  (G ) 
  i    
T ,P

Në fakt, madhësia   i paraqet shkallën e ndryshimit të energjisë së lirë të Gibsit
në procesin e korrozionit elektrokimik, me koordinata (shtrirje) të reaksionit ε në
temperaturë T konstante dhe presion P konstant. Kjo madhësi është zero në gjendjen e
ekuilibrit. Në këtë mënyrë, kemi:
G    i . Sepse potenciali kimik është një karakteristikë e pjesshme e energjisë
së lirë të Gibsit dhe vlera e tij mund të llogaritet nga ekuacioni:

i  i   RT ln ai
ku μi° është potenciali kimik standard dhe ai është aktiviteti i specieve në reaksionin e
korrozionit.
Në këtë rast, mund të shkruajmë më tej ekuacionin:

G   i  i  RT  i ln ai ose

G   i  i  RT  ln ai i

G   i  i  RT ln

aC C aD D
a A A aB B

Duke supozuar se reaktantët dhe produktet e reaksionit të korrozionit të mësipërm,
janë në gjendje standarde, aktivitetet e specieve që marrin pjesë në reaksion janë të
barabarta me një. Në të tilla kushte, energjia e lirë e Gibsit ΔG është e barabartë me
energjinë e lirë standarde të Gibsit ΔGo dhe vlera absolute është e barabartë me
logaritmin natyror të konstantes së ekuilibrit K.

G  G   i  xi  RT ln K
Sepse ΔG°i është një karakteristikë e specieve të pastra "i" në gjendjen e tyre
standarde dhe në presion konstant, vlera e saj varet vetëm nga temperatura. Në fakt,
ΔG° përfaqëson madhësinë   i  . Në këtë mënyrë, ky funksion është ndryshimi
midis energjive të lira të Gibbs-it të produkteve dhe reaktantëtve dhe varet nga
koeficientët e tyre stekiometrikë. Ajo është e pavarur nga përbërja e ekuilibrit ose
presionit i ekuilibrit, si dhe ka një vlerë të caktuar (të fiksuar) për çdo reaksion
korrozioni në një temperaturë të dhënë [31].
Ndryshimi i energjisë së lirë të Gibsit përcaktohet nga ekuacionet:

G  RT ln K  RT ln ai i
Ku Π tregon prodhimin e të gjitha specieve. Nga ekuacionet e mësipërme, marrim:
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RT
RT aC C aD D
, i cili është ekuivalent me një nga ekuacionet e
ln K 
ln
nF
nF a A A aB B
mëposhtëm:
Eel  

Eel  E   2.303

RT aC C aD D
, (ekuacioni i Nernst-it).
ln
nF a A A aB B

ose
Eel  E   2.303

RT a A A aB B
ose
ln
nF aC C aD D

0.059 a A A aB B
Eel  E  
ln  C  D ,
n
aC aD
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KAPITULLI V
KORROZIONI NË PREZENCË TË JONEVE KLORUR
5.1 Ndikimi i joneve klorur në procesin e korrozionit elektrokimik
Prezenca e joneve klorur Cl- në mjedisin korrodues dëmton shtresën mbrojtëse të
metaleve dhe favorizon në përgjithësi proceset anodike, duke formuar me jonet e
metalit produkte korrozioni të tretshme. Jonet klorur Cl-, ndikojnë në mënyrë të
veçantë në korrozion pikësor. Në përgjithësi jonet që dëmtojnë cipat mbrojtëse të
metaleve dhe favorizojnë korrozionin janë jone të tillë si: jonet halogjenur X-,
persulfate S2O82-, etj. Jonet klorur Cl- zvogëlojnë potencialin e pasivizimit, nëpërmjet
rritjes së rrymës.
Veprimi i joneve klorur, mund të ndodhë për shkak të rrezes së vogël dhe të aftësisë
që kanë jonet klorur për të depërtuar në shtresën pasive dhe për t’u adsorbuar në
sipërfaqe të metalit, duke shkatërruar cipën pasive mbrojtëse të metalit. Në këtë
proces jonet klorur konkurojnë me aftësinë e oksigjenit për t’u adsorbuar apo lidhur
në sipërfaqen metalike [14], [54].
Veprimi i joneve klorur mund të ndodhë edhe për shkak të çifteve elektronike të lira
të joneve Cl- , të cilat mund të formojnë komponime komplekse me metalin. Jonet Clnëpërmjet dëmtimit të cipës pasive përshpejtojnë procesin e tretjes së metalit, pra
përshpejtojnë procesin e korrozionit [14], [27-28].
5.2 Korrozioni në ujë deti.
Në vlerësimin e vetive korroduese të ujit të detit, duhet patur parasysh ndryshimi i
tyre në lidhje me: thellësinë, me kohën (ciklet stinore, ciklet natë-ditë apo dhe
ndryshime të rastit), etj.
Variacionet më të theksuara vërehen pranë bregdetit, pikërisht ku ndodhin proceset e
korrozionit të instalimeve metalike të ekspozuara. Ujërat e detit janë të përbëra prej
shtresave, në të cilat intensiteti i ndikimit të faktorëve është i ndryshëm.
Shtresa sipërfaqësore (me trashësi që varion nga 0 deri në disa 10-tra metra), ku
trazimet e dallgëve dhe ndryshimet atmosferike e bëjnë uniforme përbërjen kimike,
temperaturën, densitetin, etj., krijojnë shtresëzime uji në vazhdimësi sipas thellësisë,
që variojnë gradualisht.
Gjithashtu, rrymat detare me shpejtësi më të vogël se 0.3 m/sek, mundësojnë
përzierjen e masave të ujit me veti të ndryshme [54].
Parë nga këndvështrimi kimik, uji i detit konsiderohet si një tretësirë që përmban
specie kimike (jonike ose jo), gaze, faza të ngurta disperse, në të cilin zhvillohen në
vazhdimësi procese biologjike [27].
Përmbajtja e metaleve të tretura shprehet si kripshmëri, d.m.th sasia e përgjithshme në
gram e kripërave prezente në një kg tretësirë[14], [30-31].
Në tabelën 5.1 parqaitet përmbajtja e ujit të detit sipas standardit ndërkombëtar
ASTM 1141-75.
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Tabela 5.1: Përmbajtja e ujit të detit sipas ASTM 1141-75 [55]
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Komponenti (formula)
NaCl
MgCl2
Na2SO4
CaCl2
KCl
NaHCO3
KBr
H3BO3
Ba(NO3)2
Mn(NO3)2

Emërtimi i komponentit
klorur natriumi
klorur magnezi
sulfat natriumi
klorur kalciumi
klorur kaliumi
hidrogjen karbonat natriumi
bromur kaliumi
acid borik
nitrat bariumi
nitrat mangani (II)

Përqendrimi në g/L
24.53
5.20
4.09
1.16
0.695
0.201
0.101
0.027
0.0000994
0.000034

Kripshmëria i afrohet vlerës 34-36 g/L, por mund të merren edhe vlera të tjera, si p.sh:
39 g/L në detin Mesdhe, 44 g/L në gjirin Persik. Një situatë anormale vihet re pranë
brigjeve të detit, veçanërisht në grykëderdhjet e lumenjve, ku ujërat e ëmbla të tyre
çojnë në uljen e kripshmërisë. Kjo ndodh vazhdimisht dhe në varësi të periudhës
stinore, si dhe është më e ndjeshme në shtresat sipërfaqësore të ujit [35-36].
Përmbajtja e specieve jonike në tretësirë lidhet me përcjellshmërinë e lartë elektrike të
ujit të detit, rreth 200 herë më e madhe se ajo e ujit të lumit. Përcjellshmëria ndryshon
në varësi të kripshmërisë dhe temperaturës.
Gazet kryesore, të tillë si (N2, O2, CO2), që janë prezent në ujin e detit vijnë kryesisht
nga atmosfera me të cilën ai është në ekuilibër. Niveli i përmbajtjes së tyre në shtresat
e sipërme të ujit të detit varet ndjeshëm nga temperatura. Përmbajtja e oksigjenit
mund të variojë nga procesi i fotosintezës, nga veprimi i fitoplanktoneve aktive, sipas
cikleve stinore, kjo veçanërisht në shtresat sipërfaqësore të ujit [35-36].
Reaksioni i fotosintezës jepet në mënyrë skematike:
Dritë
6CO2  6H2O 
 C6H12O6  O2
Nga ana tjetër, O2 konsumohet në procesin e putrifikimit, të tipit:
(Molekulë proteinash komplekse) + O2 → CO2, H2O, NO3─, PO43─, etj., si dhe në
procesin e frumëmarrjes.
Ekzistenca e rrymave detare, përzierja shtresore e ujit, aktiviteti biologjik, profili i
temperaturës, përcaktojnë sasinë e oksigjenit në thellësi të ndryshme [27].
Uji i detit karakterizohet nga një alkalinitet i lehtë, pH varion nga 7.4 në 8.4 sipas
stinës, në varësi të specieve të ndryshme që janë prezente. Prezenca e CO 2 ndikon në
aspektin e acidifikimit të ujit. Dioksidi i karbonit CO2 vjen kryesisht nga atmosfera,
por mund të prodhohet në disa vende edhe nga procesi i putrifikimit dhe frymëmarrjes
ose të konsumohet nga fotosinteza. Ekzistojnë një seri ekuilibrash kimikë midis CO2
në tretësirë ujore dhe HCO3-, CO32-, të cilat janë përgjegjëse për vetitë tampone të ujit
të detit që pengon ndryshime të pH-it për shtesa të vogla të acidit ose bazës. Më
poshtë po paraqesim skemën e sistemit dioksid karboni – karbonat në ujin e detit.
CO2  H 2O  H 2CO3  H   HCO3  H   CO32
CO32  Ca 2  CaCO3

Ndryshimet e temperaturës ndodhin në varësi të vendit gjeografik, stinëve dhe
thellësisë në ujin e detit. Në varësi të thellësisë ndryshon temperatura, pH,
kripshmëria dhe sasia e O2 të tretur në të [27, 35-36].
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Uji i detit përmban karbonate (1.1 x 10─4M) dhe hidrogjenkarbonate në një
përqëndrim 1.8 x 10─3 M. Precipitimi i karbonateve ose hidroksideve mund të ndodhë
nëse lokalisht rritet pH (siç ndodh p.sh në sipërfaqet e mbrojtura katodikisht) ose kur
rritet temperatura (mbi 60-700C).
5.2.1 Aspektet e përgjithshme të korrozionit në ujin e detit.
Reduktimi i oksigjenit përbën procesin kryesor katodik në ujë deti. Shpejtësia e
përgjithshme e korrozionit kontrollohet nga stadi i transportit të O2 nga tretësira në
sipërfaqe të metalit, duke kaluar një filëm pengues të lëngshëm të një shtrese të
mundshme poroze produktesh korrozive. Fluksi i O2 varet ngushtësisht nga kushtet
hidrodinamike të ujit, nga shpejtësia mesatare e ujit, nga vetitë e tij, si dhe nga
gjeometria e strukturës që korrodohet [14].
Përcaktimi i këtij fluksi bëhet eksperimentalisht, duke matur rrymën limite të
difuzionit të O2 në kushte reale. Për gjeometri të thjeshta, si tuba, sipërfaqe plane,
mund të llogariten koeficientët relativë të transportit dhe në këtë mënyrë edhe fluksi i
O2.
Në rastin e hekurit, vihet re një rritje progresive e shpejtësisë së atakimit me rritjen e
shpejtësisë së lëngut. Për shpejtësi të mëdha të lëngut shpejtësia e korrozionit bëhet
konstante dhe e pavarur nga ajo e lëngut. Në këto kushte, stadi përcaktues nga
pikëpamja kinetike paraqitet nga difuzioni i O2 përmes një shtrese poroze produktesh
korrozioni [14].
Një efekt i mirë prodhohet në një farë shkalle turbulence në rastin e çeliqeve që janë
veçanërisht të ndjeshëm ndaj atakimit lokal të tipit pikësor. Këto kushte favorizojnë
edhe ndarjen e depozitimeve e në këtë mënyrë atakimin. Situata më të theksuara të
korrozionit vihen re kur lëngu përmban copëza të ngurta në trajtë pezullie, të cilat
ushtrojnë një ndikim gërryes, duke dëmtuar shtresën sipërfaqësore të metalit [14],
[37].
Shumë aspekte kimike influencojnë në fenomenet e korrozionit në ujë deti. Përbërja
kimike e ujit të detit është shumë komplekse, duke marrë parasysh numrin e madh të
molekulave organike dhe inorganike që mund të marrin pjesë në mekanizmin e
korrozionit, p.sh duke formuar komplekse me jonet e metalit që korrodohet.
Prezenca e joneve Cl─, në vlera të larta (rreth 19 g/l) i jep veti agresive mjedisit detar,
favorizon në përgjithsi proceset anodike, por mbi të gjitha formon me jonet e metalit
produkte korrozioni të tretshme, që dëmtojnë shtresat mbrojtëse.
Jonet Cl─, përveç kësaj, zhvillojnë një veprim specifik të prishjes të cipës mbrojtëse.
Temperatura influencon në fenomenet e korrozionit në mënyrë të ndryshme. Me
temperaturën lidhen parametra të rëndësishëm, si p.sh: tretshmëria e O2, ekuilibrat
kimik të tretësirës, aktiviteti biologjik, përcjellshmëria elektrike, etj [14].
Rritja e temperaturës në intervalin 00C deri në 500C çon në përgjithësi në rritjen e
shpejtësisë së korrozionit. Veçanërisht favorizohen proceset e fillimit të atakimit
pikësor dhe atij të thyerjes. Në temperatura më të mëdha se 500C mund të ulet
shpejtësia e atakimit për shkak të uljes së tretshmërisë së O2. Përdorimi i ujit të detit
në temperatura më të larta se 30-400C, p.sh në aparaturat e ftohjes, kërkon materiale
më rezistente ndaj korrozionit se ato që duan temperatura të zakonshme.
Ngarkesa biologjike e ujit të detit prodhon fillimisht një filëm viskoz
mikroorganizmash mbi të cilat aderojnë më vonë larva të organizmave më të mëdhenj
që zhvillohen dhe ngjiten në trashësi të mëdha. Shtresat dhe koret biologjike
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shkaktojnë një prurje komplekse të O2 në sipërfaqe të metalit, gjë që favorizon
vendosjen e specieve galvanike dhe në këtë mënyrë fillimin e atakimit lokal. Luhatja
termike dhe kontakti i përkohshëm me ujin e ëmbël shkakton vdekjen e organizmave,
por jo shkëputjen e guaskës. Trajtimi i ujit me klor paraqet një masë të rëndësishme
për antikorrozionin biologjik [13].
5.3 Korrozioni i çelikut me karbon në ujë deti
Çeliqet me karbon përbëjnë kategorinë kryesore të materialeve për konstruksionet në
ujë deti. Kjo lidhet me karakteristikat e tyre të mira, si: rezistenca mekanike,
qëndrueshmëria, kostoja e ulët, etj. Megjithatë, qëndrueshmëria ndaj korrozionit është
e pamjaftueshme dhe strukturat e çelikut duhet të jenë të mbrojtura. Shpejtësia e
korrozionit uniform është afro 0.1-0.2 mm/vit, por në funksion të një sërë parametrash
lokal, ajo mund të jetë në vlera të ndryshme. P.sh shpejtësi korrozioni të larta (0.35
mm/vit) janë matur në dete të ftohta të përzierë e të pasur me O2. Pas një faze
fillestare shpejtësia e korrozionit zvogëlohet prej formimit të shtresave të produkteve
të korrozionit, pjesërisht mbrojtëse [14].
Stadi fillestar në sipërfaqe ndikohet ndjeshëm nga shpejtësia e depërtimit të atakimit.
Aliazhet e çeliqeve të qëndrueshëm për përdorime në ujë deti, përmbajnë pak
elementë, të cilët përmirësojnë sjelljen ndaj korrozionit: kromi, alumini, si dhe nikeli
në një masë më të vogël. Bakri dhe fosfori në doza të caktuara kanë një efekt të mirë
mbrojtës, duke ndërhyrë në vetitë e sipërfaqes që korrodohet, ndërkohë molibdeni
zvogëlon prekshmërinë ndaj korrozionit lokal [30-31].
5.3.1 Rasti i strukturave ofshore (bregdetare)
Përdorimi i metodave të mbrojtjes për çeliqet me karbon në ujë deti shprehet mirë në
rastin e strukturave ose platformave detare. Në bazë të agresivitetit të ambjentit dhe
masave të ndryshme të mbrojtjes së strukturës, struktura ndahet në disa zona: zona e
jashtme e ekspozuar ndaj atmosferës; zona e valëve; zona e zhytur në kontakt direkt
me ujin e detit; zona e zhytur në tokë (baltë) në fund të detit.
Në zonën e jashtme shpejtësia e korrozionit atmosferik zvogëlohet gradualisht kur
largohemi nga niveli i detit dhe varion në lidhje me kushtet klimatike dhe të ndotjes.
Për mbrojtjen e metaleve në këtë rast është i nevojshëm përdorimi i veshjeve.
Zona e dallgëve është më kritikja, me shpejtësi mesatare korrozioni 1-2 mm/vit.
Sipërfaqja metalike në këtë zonë është objekt i veprimit mekanik të provokuar nga
lëvizja e dallgëve dhe është gjithmonë në kontakt me një tretësirë të ngopur me O2.
Në këtë zonë parashikohet një veshje me trashësi ˃ (12 mm) që është kombinim i
veshjeve organike me trashësi të madhe (3-5 mm) ose nëse është e nevojshme edhe të
veshjeve metalike. Për mbrojtjen e sipërfaqeve të zhytura është e nevojshme mbrojtja
katodike, po ashtu edhe pjesët e platformës në kontakt me fundin e detit mbrohen
gjithashtu katodikisht, sepse prezenca e O2 në këto zona mund të realizojë kushte të
favorshme për zhvillimin e baktereve dhe zhvillimin në këtë mënyrë të korrozionit
biologjik [14], [27].
5.4 Kushtet e përgjithshme të mbrojtjes katodike të çelikut në ujë deti
Realizimi i mbrojtjes katodike në ujë deti, në dukje i thjeshtë, realizohet duke e
trajtuar si mbrojtje në mjedis homogjen me përcjellshmëri të lartë elektrike.
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Ekzistenca e faktorëve të shumëfishtë e të ndryshëm, si dhe kushtet ku punohet e
bëjnë mbrojtjen katodike shpesh një problem me zgjidhje komplekse [14], [35-36].
5.4.1 Potenciali i mbrojtjes
Në pjesën më të madhe mbrojtja katodike në ujë deti realizohet për të kundërvepruar
ndaj korrozionit të përgjithshëm të strukturave të çelikut.
Në kushte të veçanta të strukturave të ngarkuara, mbrojtja katodike mund të aplikohet
për të ulur kohën e veprimit ose për të zvogëluar shpejtësinë e avancimit të çarjeve në
korrozionin nën tension. Nga kjo pikëpamje del në pah se jo gjithmonë vlera e
potencialit e këshillueshme në prani të vetëm të fenomeneve të korrozionit të
përgjithshëm është gjithashtu e përshtatshme për të mbajtur në minimum shpejtësinë e
avancimit të të çarave të korrozionit [14], [54].
5.4.2 Potenciali i mbrojtjes në kushtet e korrozionit të përgjithshëm [54]
Për strukturat prej çeliku eksperienca e deritanishme tregon që potenciali i mbrojtjes
më i përshtatshëm për të penguar korrozionin e përgjithshëm është -800 mV sipas
elektrodës Ag/AgCl (ose -510 mV sipas elektrodës standarde të hidrogjenit).
Kjo vlerë nuk rrjedh nga fakti që vetëm në një potencial të tillë negativ arrihet një
zvogëlim i mjaftueshëm i shpejtësisë së korrozionit, por nga fakti se potenciali nga 700 deri në -750 Mv do të mjaftonte për të zvogëluar disa dhjetra herë shpejtësinë e
korrozionit dhe në këtë mënyrë do të zgjatet jeta e strukturave metalike nga disa vjet
në disa dhjetra vjet [14].
Kjo vlerë përkundrazi është zgjedhur sepse vetëm arritja e potencialeve kaq negative
lejon ndarjen dhe ruajtjen në kohë të depozitimit gëlqeror, i cili çon në një rënie të
ndjeshme të rrymës së mbrojtjes e kështu dhe vetë kostos së mbrojtjes. Në kushtet e
një mjedisi që nuk favorizon ndarjen ose konsolidimin e depozitimit gëlqeror (p.sh
për shkak të kripshmërisë së ulët ose në prani të fenomeneve të gërryerjes së fortë)
mund të jetë e nevojshme të ulet potenciali në vlera më të vogla se -900 mV.
Në kushte anaerobike në të cilat janë aktive bakteret, p.sh në fund të nëndetëseve
potenciali i mbrojtjes është -900 mV. Në praktikë, vlerat që zakonisht këshillohen për
mbrojtjen e platformave detare përfshihen ndërmjet -850 dhe -950 mV. Për anijet të
përshtatshme janë vlerat midis -800 mV dhe -850 mV. Në çdo rast nuk këshillohet
aplikimi i potencialit më negativ se -900 mV për të mos dëmtuar shtresat mbrojtëse
[54].
5.4.3 Potenciali i mbrojtjes në kushtet e korrozionit me lodhje
Fenomenet e korrozionit me lodhje karakterizohen nga një stad fillestar i shfaqjes së
të çarave mbi strukturë dhe një stad sekondar i avancimit të tyre. Nga një
këndvështrim është e nevojshme të konsiderohen të ndarë efektet e potencialit
fillimisht mbi njërin stad e pastaj mbi stadin tjetër. Është vënë re se mbi 90% e jetës
së strukturës i përket stadit të avancimit të të çarave, në këtë mënyrë është e mundur
të merret në konsideratë vetëm stadi i dytë ndërsa i pari jo. Edhe duke marrë në
konsideratë vetëm stadin e dytë, saktësimi i intervalit të potencialit të përshtatshëm
dhe atij që duhet evituar në aplikimin e mbrojtjes katodike nuk është i thjeshtë të
kryhet, sepse në këtë interval ai varet si nga shpejtësia e avancimit të të çarave, po
ashtu dhe nga shumë faktorë të tjerë: metalurgjikë, ambjentalë, etj [31]. Kjo
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shpjegohet edhe nëpërmjet shumë diskutimeve të ndryshme që jepen në literaturë
[14].
Përsa i përket faktorëve metalurgjikë, duhet theksuar që për çeliqet e ndjeshëm ndaj
thyerjes hidrogjenore mbrojtja katodike nuk këshillohet nën potencial më të ulët se 800 mV. Përdorimi i potencialeve më të ulët se – 800 mV mund të çojë në dëmtime të
mëdha dhe mund të ndodhë korrozioni nëpërmjet mekanizmit dëmtues të thyerjes
hidrogjenore.
5.4.4 Densiteti i rrymës mbrojtëse.
Rryma mbrojtëse mund të mbahet e njëjtë me rrymën e shpërndarë gjatë zbatimit të
potencialit të mbrojtjes në procesin katodik në rastin e çeliqeve në ujë deti (kur
procesi korroziv është në kushtet e kontrollit katodik të difuzionit të O2), rryma e
mbrojtjes është pothuaj e njëjtë më rrymën limite të difuzionit të O2 d.m.th është
proporcionale me sasinë e O2 që mund të vijë në njësinë e kohës në sipërfaqen
metalike. Të gjithë faktorët që ndikojnë këtë sjellje të O2 bëjnë të ndryshojë rryma
limite e difuzionit dhe në këtë mënyrë edhe densiteti i rrymës së mbrojtjes [14], [26],
[54].
5.4.5 Faktorët kryesorë.
Në ndryshimin e rrymës limite ndikojnë faktorë që lidhen si me kushtet e mjedisit
edhe me ato të sipërfaqes së materialit që do mbrohet, të tillë si: prurja e O2,
temperatura, shpejtësia dhe përzierja e ujit, prania e suspensioneve të ngurta
veçanërisht nëse kryejnë veprim gërryes, përbërja, poroziteti dhe ngjeshja e
depozitimit gëlqeror, bakteret, vibracionet e strukturës që mbrohet prania e veshjeve,
etj. Këta faktorë varen nga faktorë të tjerë, si: pastërtia dhe ndotja e ujit, aktiviteti
biologjik, faktorët meteoroligjikë, rrymat detare, etj [25-27], [56-57].
Shpejtësia e ujit
Shpejtësia e ujit ka një ndikim të rëndësishëm në densitetin e rrymës mbrojtëse të një
strukture të re metalike ose që është pa depozitim gëlqeror. Në praktikë për mbrojtjen
e strukturave ofshore, duke punuar në kushte të forta përzierjeje, është e nevojshme
një rritje e densitetit të rrymës në krahasim me atë që është nevojshme në ujë të qetë,
dhe sidomos në dete të ftohta. Në prani të depozitimit të gëlqerorit ose të veshjeve,
influenca e shpejtësisë së ujit rezulton e papërfillshme, përveç rasteve kur depozitimi
ose veshja përmban porozitet, boshllëqe ose të çara të theksuara.
Depozitimi gëlqeror
Veprimi mbrojtës i depozitimit gëlqeror në ujë është i theksuar. Shpejtësia e
korrozionit të metalit në rastin kur në sipërfaqe të tij është depozituar gëlqeror, është e
vogël krahasuar me një mostër metali të zhveshur që nuk është e mbrojtur.
Depozitimi gëlqeror paraqet një mbrojtje të dyfishtë: krijon një barrierë që kufizon
difuzionin e O2 , si dhe mban pH alkalin (pH ˃ 7) në sipërfaqe të metalit, duke
shkaktuar në këtë mënyrë pasivizimin e tij [14], [26], [55-56].
Aftësia mbrojtëse e gëlqerorit është më e madhe sa më i ulët të jetë poroziteti i
gëlqerorit të depozituar, sa më i ngjeshur dhe sa më e madhe të jetë trashësia e
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gëlqerorit. Të gjitha këto karakteristika (poroziteti, trashësia, kompaktësia, etj) varen
nga natyra dhe struktura e depozitimit gëlqeror, të cilët nga ana e tyre varen nga
densieti i rrymës së aplikuar, koha e aplikimit, përbërja dhe vetitë e ujit të detit,
veprimet mekanike (gërryerjet), vibracionet e strukturës, etj. Në ujërat e thella ku
depozitimi gëlqeror formohet me vështirësi më të madhe sesa në sipërfaqe, për shkak
të pH-it dhe temperaturave më të ulëta dhe përmbajtjes së CaCO3 më të lartë nga ajo e
tretësirës së ngopur, atëherë densiteti i rrymës mbrojtëse është më i madh krahasuar
me atë të shtresës sipërfaqësore, sepse mund të mbizotërojë efekti i zvogëlimit të O2 të
tretur me rritjen e thellësisë.
Veprimi i gjallesave
Gjallesat veprojnë si një barrierë kundrejt difuzionit të O2, megjithatë është e vështirë
të matet në mënyrë sasiore efekti që ato ushtrojnë. Rritja e këtij efekti varet nga vetitë
e ujit, drita, temperatura, thellësia, vibracionet e strukturës, veprimi gërryes i ushtruar
nga uji, etj [14], [25], [27].
Ndikimi i temperaturës
Temperatura ushtron ndikim të shumëfishtë, madje ndonjëherë ndikim të kundërt mbi
intensitetin e rrymës mbrojtëse. Përveç veprimit direkt (sa më e lartë të jetë
temperatura aq më shpejt zhvillohen reaksionet kimike dhe elektrokimike),
temperatura ndikon në mënyrë indirekte, si p.sh: shpejtësia e difuzionit të O2 rritet me
rritjen e temperaturës; tretshmëria e O2 në ujë (në kushtet e ekuilibrit atmosferik)
zvogëlohet me rritjen e temperaturës; zvogëlohet shpejtësia formimit të depozitimit
gëlqeror, ndërkohë që aktiviteti biologjik rritet me rritjen e temperaturës [27].
Kompleksiteti dhe ndërvarësia e fenomeneve e bëjnë praktikisht të pamundur
paraqitjen e një relacioni midis temperaturës dhe densitetit të rrymës mbrojtëse. Një
rritje e theksuar e densitetit të rrymës mbrojtëse nxitet gjithmonë nga rritja e
temperaturës ndërmjet strukturës dhe mjedisit. P.sh në detet e ftohtë mbi tubacionet e
nxehtë që mbajnë në sipërfaqen e tyre ndryshk, uji që është në kontakt me paretet
ngrohet dhe rrit 2 ose 3 herë rrymën limite të difuzionit të O2 dhe në këtë mënyrë dhe
densitetin e rrymës mbrojtëse [14], [35], [37], [54].
5.4.6 Depozitimi gëlqeror
5.4.6.1 Formimi i depozitimit gëlqeror [14].
Mekanizmi i formimit të depozitimit gëlqeror mund të paraqitet skematikisht,
nëpërmjet këtyre fazave:
a- Alkalizimi katodik (zona katodike e elektrolitit, d.m.th. në sipërfaqe të
strukturës);
b- Zhvendosja e ekuilibrit karbonik dhe perceptimi i karbonateve;
c- Precipitimi i hidroksideve.
Rasti a- Në sipërfaqen e strukturës metalike që mbrohet ndodh reaksioni katodik i
harxhimit të O2:
O2 + 2H2O + 4e─ → 4OH─
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N.q.s densiteti i rrymës është shumë i lartë (dhe si rrjedhim ka potencial më negativ),
atëherë ndodh edhe reaksioni i çlirimit të H2:
2 H+ + 2e─ → H2
Të dy këto reaksione shkaktojnë një rritje të pH-it lokal, i cili është aq më i theksuar
sa më i lartë është densiteti i rrymës dhe sa më e vogël të jetë shpejtësia relative e ujit
në raport me strukturën metalike. Llogaritjet e kryera në literaturë tregojnë vlera të
pH-it afërsisht 11, ndërsa në kushtet e difuzionit limit të O2 dhe pa çlirim të H2, vlera
e pH-it mund të arrijë edhe në vlera 11.5-12.
Rasti b- në ujë deti karbonatet dhe bikarbonatet janë në ekuilibër sipas reaksionit:
CO2(atm) ↔ CO2(tretur në H2O)
CO2(tretur) + H2O ↔ H2CO3
H2CO3 ↔ H+ + HCO3─
HCO3─ ↔ H+ + CO32─

(1)
(2)
(3)
(4)

Një rritje e vlerës së pH-it rrit raportin karbonate/bikarbonate. Në këtë mënyrë arrihet
vlera e produktit të tretshmërisë së karbonateve (të cilët sipas rradhës Ca, Sr, Mg)
precipitojnë mbi strukturën metalike.
Nga shkaku i fenomeneve të mbimbrojtjes CaCO3 precipiton në pH më të lartë se 10.
Në fakt uji i detit në sajë të forcës jonike të lartë të tij, mund të mbajë në tretësirë
CaCO3 në përqendrime 3-6 herë më të larta se ajo e ngopjes.
Rasti c - Rritja e pH-it çon në arritjen e PT të hidroksideve, i pari që precipiton është
Mg(OH)2, pastaj precipiton edhe Fe(OH)3 nga jonet Fe3+ të ardhur nga korrozioni i
strukturës metalike.
Në këtë mënyrë, kur ndërpritet mbrojtja, depozitimi gëlqeror fillon të tretet dhe në pak
kohë mund të zhduket (shpërbashkohet në jone të njëjta nga të cilat është formuar).
Në fillim kalojnë në tretësirë hidroksidet dhe pastaj karbonatet.
5.4.6.2 Karakteristikat e depozitimit gëlqeror [14].
Përbërja e depozitimit varet nga pH dhe rryma që aplikohet. Në vijim, për densitet të
rrymës (nga 100 deri në 1000 mA/m2), intervali i ndryshimit të përbërjes të
depozitimit gëlqeror, është: CaCO3 (60-90%), Mg(OH)2 (1-25%), Fe(OH)2 (3-10%), Fe (110%).

Me rritjen e densitetit të rrymës zvogëlohet raporti Ca/Mg, pra rritet përmbajtja e Mg.
Me kohën përmbajtja modifikohet në sensin që depozitimi varfërohet me Fe3+, Mg2+,
OH─.
Densiteti i rrymës dhe zgjatja e aplikimit duhet të jenë të optimizuara për të mbajtur
një depozitim pak të tretshëm, pak poroz dhe me një trashësi pak a shumë të
mjaftueshme. Densitetet e rymës shumë të larta (mbi 1000 mA/m2) për kohë të
shkurtra çojnë në fitimin e depozitimeve pak poroze. Poroziteti është minimal kur
përmbajtja e CaCO3 dhe Mg(OH)2 është e njëjtë.
Nga ana tjetër, tretshmëria e depozitimit është shumë më e ulët sa më i madh është
raporti CaCO3/Mg(OH)2 d.m.th sa më i ulët është densiteti i rrymës së aplikuar.
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Ndërkohë, për densitete më të vogla se 200 mA/m2 fitohet një depozitim i
qëndrueshëm, i ngjitur fort dhe i patretshëm, por janë të nevojshme kohë të gjata për
formimin e tij. Përkundrazi, për densitete rreth 1000 mA/m2 koha reduktohet, por
depozitimi rezulton pak kompakt dhe më i tretshëm, duke qënë i pasur me Mg(OH)2.
Në një vlerë prej 500 mA/m2 depozitimi i formuar është më kompakt dhe ka një kohë
formimi më të vogël [14].
Shpesh në praktikë, nëse kryhet mbipolarizimi me anoda galvanike prej Mg, densiteti
i rrymës mesatare (afër anodave është shumë më i lartë) është më i madh se 300
mA/m2.
Në sistemin me rrymë të jashtme aplikohen edhe densitete më të larta. Në rastin e
mbrojtjes me anoda të sakrifikueshme nuk mund të shmanget mbipolarizimi,
depozitimi gëlqeror dhe për rrjedhojë polarizimi i strukturës kryhet në një kohë pak a
shumë të gjatë, në varësi të densiteit të rrymës së aplikuar. Vëmendja pëqendrohet
mbi vlerën e potencialit të formimit të depozitimit gëlqeror, i cili natyrisht lidhet me
densitetin e rrymës. Sipas disa autorëve, arrihet një depozitim shumë i mirë gëlqeror
duke dhënë potenciale fillestare -850 mV, ndërsa sipas të tjerëve karakteristikat më të
mira kapen për potenciale fillestare akoma më të vegjël, rreth -1V [14], [35].
Influenca e kushteve lokale mbi depozitimin gëlqeror
Përbërja dhe vetitë kimiko-fizike të ujit të detit dhe kushtet e përzierjes, kanë një
influencë të madhe mbi vetitë dhe drejtpërdrejt mbi mundësinë e formimit të
depozitimit gëlqeror.
Parametrat më të rëndësishëm, janë:
- kripshmëria: sa më e lartë të jetë aq më lehtë formohet depozitimi;
- shpejtësia dhe turbulenca e ujit: influenca e tyre negative rritet në prani të
suspensioneve të ngurta;
- temperatura: rritja e saj lehtëson ndarjen dhe përmirëson raportin Ca/ Mg [35].
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KAPITULLI VI
THYESHMËRIA HIDROGJENORE
6.1 Konsiderata të përgjithshme mbi thyeshmërinë hidrogjenore
Thyeshmëria hidrogjenore është prishja e karakteristikave mekanike të metalit si
rezultat i futjes në rrjetën kristalore metalike të një sasie hidrogjeni të gaztë. Ky gaz i
futur mund të prodhohet nga çdo reaksion kimik ose elektrokimik, i cili shoqërohet
me çlirimin e hidrogjenit atomik në sipërfaqen e metalit.
Thyeshmëria hidrogjenore shfaqet gjatë proceseve të prodhimit të metaleve,
farkëtimit, të trajtimit të sipërfaqeve, saldimit, etj. Kjo dukuri është e dëmshme dhe
vështirëson përdorimin e këtyre materialeve, pasi zvogëlon homogjenitetin e tyre.
Thyeshmëria hidrogjenore prek më shpesh metalet apo aliazhet me rezistencë të lartë
mekanike.
6.2 Thyeshmëria hidrogjenore sipas Devanathan-Stachurski [58]
Devanathan-Stachurski kanë studjuar depërtueshmërinë e hidrogjenit në metale në
mjedise të ndryshme korroduese, si dhe faktorët që ndikojnë në depërtueshmërinë e
hidrogjenit.
Thyeshmëria hidrogjenore është një fenomen që lidhet me dëmtimin e metaleve si
rezultat i depërtimit të hidrogjenit në brendësi të strukturës së metalit. Prania e
hidrogjenit në sipërfaqen e metaleve mbart rrezik sepse hidrogjeni mund të depërtojë
në metal duke shkaktuar prishjen e vetive mekanike dhe kimike të metalit. Hidrogjeni
mund të depërtojë në metal në trajtë atomesh, prandaj thyeshmëria hidrogjenore mund
të shfaqet në metale sa herë që krijohen kushtet e favorshme për formimin dhe
ruajtjen e hidrogjenit atomik në kontakt me sipërfaqen e metalit. Ndikimi i dëmshëm i
hidrogjenit lidhet jo vetëm me prodhimin e metaleve, por gjithashtu edhe me
korrozionin e metaleve.
Shembuj të thyeshmërisë hidrogjenore veçanërisht në mjedise acide janë dëmtimet e
çelikut me karbon të cilat shfaqen me vonesë, të tilla si: prishja e vetive mekanike të
materialeve dhe krijimi i fryrjeve (flluskave), etj. Thyeshmëria hidrogjenore ndodh
edhe në metale të tjerë përveç çelikut, të tillë si: Zn, Al, Cu, etj, gjë që shfaqet me
dëmtim të veshjeve mbrojtëse, plasaritje (krisje) në pjesë të ndryshme të objekteve
metalike.
Thyeshmëria hidrogjenore është një tip i rrezikshëm i korrozionit, sepse ajo çon në
humbjen e vetive mekanike dhe fizike të metaleve dhe aliazheve të tyre. Sipas disa
mekanizmave të propozuar, hidrogjeni mund të dobësojë aftësinë mbajtëse të
metaleve, ul kohezionin e rrjetës kristalore të metalit, shkakton plasaritje të lokalizuar,
kufizon rrëshqitjen (rritet rezistenca në fërkim), formon bulëza gazi (flluska) ose
shkakton thyeshmëri [58].
Njohja e plotë e mekanizmit të thyeshmërisë hidrogjenore lejon të minimizojmë dhe
të parandalojmë efektin shkatërrues të kësaj dukurie. Mbrojtja nga thyeshmëria
hidrogjenore kërkon një njohje të thelluar të sistemit metal-mjedis (si burim i
hidrogjenit).
Ndikimi i hidrogjenit në metale ose aliazhet e tyre varet nga disa faktorë: aftësia
difuzuese e hidrogjenit në metal; tretshmëria e hidrogjenit; mundësia e
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bashkëveprimit të hidrogjenit me metale për të dhënë hidrure; mundësia e veprimit të
hidrogjenit me papastërtitë në metale ose me elementët shtesë në aliazhe.
Dëmtimi i vetive mekanike të metaleve dhe aliazheve të tyre nga prania e hidrogjenit
është një fenomen i njohur dhe është studiuar gjerësisht. Referuar këtyre studimeve
është bërë e mundur të kuptohet mirë problematika që mbart kjo dukuri, duke
mundësuar projektuesit dhe inxhinierët të përzgjedhin materiale të afta për të
minimizuar mundësinë e efekteve negative të hidrogjenit.
Për sudimin e çarjeve në metale dhe ndikimin e faktorëve dhe metodave që përdoren
për mbrojtjen e tyre nga thyeshmëria hidrogjenore përdoren metoda të ndryshme. Një
metodë efikase që përdoret për këtë qëllim është dhe metoda Devanathan [58].
6.3 Rastet e prodhimit të hidrogjenit në procese të ndryshme industriale [59-60]
Hidrogjeni depërton në metal vetëm në formë atomike, prandaj të gjitha ato procese
që favorizojnë formimin dhe ruajtjen e hidrogjenit atomik në kontakt me sipërfaqen e
metalit, krijojnë kushte për thyeshmëri hidrogjenore.
Në këto procese ruhet ekuilibri:
2H+ = H2
Hidrogjeni prodhohet gjatë proceseve të tilla si:
a. Korrozioni i metalit Fe në mjedise acide si: HCl, H2SO4 ,HF, H2S, etj;
b. Procesi i elektrolizës që shoqërohet me çlirim të hidrogjenit në katodë;
c. Gjatë mbrojtjes katodike me rrymë të jashtme.
Gjatë korrozionit të Fe në mjedise acide, prodhimi i hidrogjenit atomik ndodh sipas
reaksionit elektrokimik në të cilin favorizohet qëndrueshmëria e formës atomike,
sipas ekuilibrit:
Fe + 2 H+ = Fe2+ + 2 H
Në rastet e proceseve katodike që shoqërojnë depozitimin galvanik të një metali,
formohet hidrogjen atomik sipas:
H+ + e- = H
6.3.1 Dëmtimet nga hidrogjeni atomik [58-60].
Dëmtimet që shkakton hidrogjeni atomik në metale janë të shumta. Ato mund të
klasifikohen në :
a. Depërtim i hidrogjenit në strukturën metalike;
b. Formim i flluskave (Blistering);
c. Thyerje hidrogjenore.
6.4 Llojet e Thyeshmërisë Hidrogjenore [59-61].
Thyeshmëria hidrogjenore përfshin një tërësi mekanizmash të prishjes së vetive
mekanike të metaleve, duke filluar nga humbje të vogla të plasticitetit të tyre, deri në
shkatërrimin total të metaleve. Ulja e kapacitetit të metaleve ndryshon në varësi të
kushteve të mjedisit, si :
 burimi i hidrogjenit;
 fugaciteti;
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temperatura;
kushtet e eksopzimit (shpejtësia, temperatura e deformimit, etj);
gjendja strukturore e metalit.

Sipas gjendjes së hidrogjenit të pranishëm në metal, thyeshmëria hidrogjenore mund
të jetë e kthyeshme ose e pakthyeshme.
Thyeshmëria është e kthyeshme në qoftë se hidrogjeni ekziston në gjendje të tretur në
trajtë atomike dhe tensioni i krijuar duhet të jetë më i vogël se tensioni i lejuar për
vënien në punë të metalit.
Thyeshmëria është e pakthyeshme kur hidrogjeni është në gjendje të kombinuar.
Kështu p.sh. kombinimi i hidrogjenit me karbonin e metalit në temperaturë 600oC,
formon metanin, i cili duke mos difuzuar favorizon formimin e “xhepave” në brendësi
të metalit.
Hidruret kryesore të formuara janë ato të elementëve: Li, Mg, Ti , Ni, V etj. Hidruret
forcojnë metalin dhe zvogëlojnë plasticitetin e tij. Kur temperatura rritet thyeshmëria
zvogëlohet sepse hidruret tentojnë të zbërthehen.
Thyeshmëria hidrogjenore mund të jetë e brendshme dhe e jashtme:
a. Thyeshmëria hidrogjenore e brendshme ndodh për shkak të hidrogjenit të
adsorbuar para vënies në punë të detalit (prodhimit të metalit, farkëtimit,
saldimit, etj).
b. Thyeshmëria hidrogjenore e jashtme ndodh përshkak të hidrogjenit të
adsorbuar gjatë punës së detalit.
6.5 Mënyrat e depërtimit të hidrogjenit në metal
Ekzistojnë mënyra të ndryshme të depërtimit të hidrogjenit në metal sipas autorëve të
ndryshëm, të cilat mund t’i klasifikojmë në këto kategori [28], [62]:
1. hidrogjen i gaztë ose që bën pjesë në një përzierje gazesh;
2. hidrogjen i kombinuar që çlirohet në gjendje atomike ose protonike:
 nga të gjitha molekulat që përmbajnë hidrogjen (H2, H2O, H2S,
NH3, H(CH2)n –H )
 në sipërfaqet e metaleve fisnike (H2/Pt, Pd) në mënyrë katalitike
 nga reaksione elektrokimike ose kimike ndërmjet metalit dhe një
mjedisi të pasur me hidrogjen.
 Nga një reaksion elektrokimik ose kimik në afërsi të metalit.
6.6 Mekanizmi i depërtimit të hidrogjenit në metal
Një shembull klasik i thyeshmërisë hidrogjenore [59], [61-62] është ai i Fe i cili në
tretësirë acide mund adsorbojë sasi të konsiderueshme hidrogjeni, në rast se në
tretësirë janë të pranishme jone S2- ose CN- që pengojnë formimin e hidrogjenit
molekular dhe favorizojnë akumulimin e atomeve hidrogjen dhe që quhen promotore
të depërtimit të hidrogjenit në metal.
Ky proces kalon nëpër këto stade:
 Hidrogjeni atomik adsorbohet në sipërfaqen e metalit;
 Kalimi i atomeve të adsorbuara në sipërfaqe, në fazën metalike dhe që
shoqërohet me mundësinë e jonizimit dhe formimit të përbërjeve të ndryshme
p.sh të hidrureve;
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 Difuzioni i hidrogjenit atomik ose i përbërjeve të formuara prej tij përmes
fazës metalike;
 Kalimi i tyre mbi sipërfaqen e metalit, e cila është e ndryshme nga ajo e hyrjes
dhe dekompozimit të përbërjeve të fituara në fillim;
 Deadsorbimi i hidrogjenit atomik nga sipërfaqja dhe rikombinimi i tij në
hidrogjen molekular. Këto procese ndodhin me shpejtësi të ndryshme.
6.7 Lokalizimi i hidrogjenit në metal [59], [61]
Hidrogjeni mund të ndodhet në metale në gjendje të ndryshme: atomike, molekulare
ose të kombinuar. Mënyra më e thjeshtë në të cilën paraqitet hidrogjeni është ajo e
hidrogjenit atomik. Atomi i hidrogjenit lëshon elektronin e tij i cili vendoset në
shtresën 3d të metaleve kalimtare (metalet e tranzicionit), e cila është pjesërisht e
plotësuar. Në përgjithësi vlerësohet se në këtë formë hidrogjeni është tepër i
rrezikshëm, sepse ai mund të migrojë me lehtësi në brendësi të metalit dhe të
përqëndrohet në zonat më delikate si p.sh. në zonat me tension të brendshëm të lartë,
ku prania e tij jep pasoja të rënda si thyerje, çarje etj.
Në formë atomike hidrogjeni mund të lokalizohet në difektet kristalore të rrjetës së
metalit, kufijtë e kokrrizave ose në formë molekulare në mikroçarjet.
Hidrigjeni mund të ndodhet i kombinuar me metaloidet p.sh. C-CH4 ose në formën e
hidrureve, të cilat precipitojnë në fazën metalike ose në kufijtë e kokrrizave.
Shpesh mund të ekzistojnë njëkohësisht disa forma të hidrogjenit gjë që shkakton
shumëllojshmëri të tipeve të thyeshmërisë hidrogjenore.
6.8 Mekanizmat e thyeshmërisë hidrogjenore [58-61]
Duke marrë parasysh humbjen e plasticitetit dhe krijimin e çarjeve të llojeve të
ndryshme në metale në prani të hidrogjenit, janë propozuar teori të ndryshme, sepse
një teori e vetme nuk mund të shpjegojë tërësinë e rasteve të thyeshmërisë
hidrogjenore dhe influencën e të gjithë faktorëve që hasen në praktikë.
Bashkëveprimi i hidrogjenit me difektet e rrjetës kristalore njihet me termin “kapje”.
Kjo dukuri ka qenë objekt i një sërë studimesh në të cilat ajo karakterizohet nga:
 energjia e bashkëveprimit midis hidrogjenit dhe difektit të rrjetës kristalore;
 kapaciteti, që është numri i bashkëveprimeve hidrogjen-difekt në njësinë e
vëllimit;
 vendndodhja ose lokalizimi i hidrogjenit, i cili lidhet me natyrën dhe
shpërndarjen e difekteve në strukturë.
Kjo dukuri ka rëndësi për faktin se merr pjesë në të gjitha teoritë që shpjegojnë
thyeshmërinë e metaleve nga hidrogjeni. Gjithashtu kjo gjë shpjegon dhe formimin e
çarjeve në strukturën e metaleve në mungesë të tensioneve të jashtme, duke marrë
parasysh lokalizimin e hidrogjenit në këto difekte [62].
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KAPITULLI VII
LËNGJET JONIKË
7.1 Çfarë janë lëngjet jonikë [63]
Lëngjet jonikë njihen si komponentë të rëndësishëm të kimisë së gjelbër. Në literaturë
termi “lëngje jonikë” është përzgjedhur me kujdes, meqenëse janë lëngje që përbëhen
kryesisht nga jone, të cilët paraqesin interes në shumë aspekte, veçanërisht në fushën
e elektrokimisë. Lëngjet jonikë janë kryesisht kripëra që në përgjithësi janë në gjendje
të lëngët në temperaturën e dhomës. Këto substanca quhen ndryshe elektrolitë të
lëngshëm, kripëra jonike, fluidë jonikë, kripëra të shkrira, etj [63].
Ky disertacion përshkruan përdorimin e lëngjeve jonikë si inhibitorë të gjelbër dhe të
qëndrueshëm të korrozionit të metaleve dhe aliazheve metalike. Në ditët e sotme,
preferohet përdorimi i inhibitorëve të gjelbër dhe të qëndrueshëm për parandalimin e
korrozionit për arsye të kondicioneve ekologjike dhe mjedisore. Mjaft interesant, në
këtë aspekt është përdorimi i lëngjeve jonikë si inhibitorë të korrozionit. Kjo, për
arsye të karakteristikave fiziko-kimike të lëngjeve jonikë, të tilla si: qëndrueshmëria e
lartë kimike, qëndrueshmëria e lartë termike, natyra jotoksike, natyra jo e ndezshme
(pika e flakërimit e lartë), konduktivitet (përcjellshmëri) e lartë, etj. Sipas literaturës,
ekzistojnë punime që trajtojnë përdorimin e lëngjeve jonikë si "inhibitorë të gjelbër të
korrozionit" për metale dhe aliazhe metalike të ndryshme, të tillë si: çeliku, alumini,
bakri, zinku dhe magnezi në mjedise korrozioni të ndryshëm (elektrolit).
Referuar rezultateve të paraqitura në këto punime, lëngjet jonikë mund të
konsiderohen si një alternativë e rëndësishme në të ardhmen “green and sustainable
corrosion inhibitors” lidhur me përdorimin e tyre si inhibitorë për mbrojtjen nga
korrozioni të metaleve, duke zëvendësuar inhibitorët tradicionalë [15], [63].
7.2 Vetitë e lëngjeve jonikë
"Kimia e gjelbër" është një fushë relativisht e re e kimisë që aplikon përdorimin dhe
dizenjimin e proceseve dhe produkteve, që zvogëlojnë përdorimin dhe prodhimin e
komponimeve toksike [64-65]. Në vitet e fundit në botë, është rritur vetëdija
ekologjike dhe janë hartuar protokolle dhe marrëveshje në fushën mjedisore që
kushtëzojnë dhe pengojnë sintezën dhe përdorimin e inhibitorëve tradicionalë të
korrozionit për arsye të toksicitetit të tyre. Në këto kushte është e nevojshme
përmirësimi i teknologjisë dhe sinteza e inhibitorëve miqësorë me mjedisin.
Aktualisht, kërkuesit po testojnë ekstraktet bimore dhe barëra të ndryshëm si
inhibitorë të gjelbër të korrozionit për shkak të natyrës jotoksike të tyre [66]. Përftimi
dhe pastrimi i ekstrakteve bimorë është një proces i gjatë që kërkon kohë dhe një sasi
të madhe të tretësve organikë. Në këtë mënyrë është e nevojshme të aplikohet
përdorimi dhe testimi i "inhibitorëve të gjelbër” (green inhibitors), duke modeluar
sinteza, duke përdorur lëndë të para me kosto relativisht të ulët dhe miqësorë me
mjedisin.
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Përdorimi i lëngjeve jonikë njihet si një praktikë e re në fushën e “kimisë së gjelbër”,
për arsye të vetive të veçanta, të tilla si: pikë shkrirje të ulët (më e ulët se 100°C),
polaritet i lartë, toksicitet i ulët, presion i ulët i avullit, qëndrueshmëri e lartë termike
dhe kimike, më pak të rrezikshëm në ndikimin në mjedis dhe botën e gjallë [67–69].
Lëngjet jonikë janë komponime që kryesisht përbëhen nga jone me pikë shkrirje nën
100°C. Karakteristikat e lëngjeve jonikë mund të modifikohen në përputhje me
nevojën dhe përzgjedhjen e përshtatshme të kationeve dhe anioneve, gjë që është një
avantazh i madh për modelimin dhe dizenjimin e lëngjeve jonikë me veti specifike.
Përdorimi i lëngjeve jonikë kryesisht në të gjitha fushat e kimisë dhe inxhinierisë
kimike është rezultat i vetive të veçanta të tyre, të cilët njihen si “kimikate të gjelbëra
dhe të qëndrueshme” me tendencë për t’u tretur në një gamë të gjerë komponimesh
inorganike dhe organike [70–72].
7.3 Karakteristikat dhe aplikimet e lëngjeve jonikë [63]
Lëngjet jonikë kanë disa veti të veçanta, të tilla si: qëndrueshmëri të lartë, volalitet i
ulët (presioni i ulët i avullit), qëndrueshmëri të lartë në një interval të gjerë të pH-së
dhe temperaturës, aftësia për t’u shpërndarë në mjedisie të ndryshme korroduese.
Lëngjet jonikë përgjithësisht ekzistojnë në formë jonike dhe treten relativisht lehtë në
tretësa polarë si H2O, HCl, etj. Kationet e lëngjeve jonikë në përgjithësi përmbajnë
pjesë të mëdha organike me anë të të cilave ata janë të aftë të tresin përbërjet organike
jopolare, të aftë për të tretur gaze, si H2, CO, CO2, etj. Nga natyra e kationeve dhe
anioneve e lëngjeve jonikë varet tretshmëria e tyre, shkalla e shpejtësisë së
reaksioneve kimike, qëndrueshmëria e lartë (të pa dekompozueshëm për një kohë të
gjatë), si dhe selektiviteti i tyre i lartë [73–76].
Këto veti interesante të lëngjeve jonikë, i bëjnë ata të aftë për të zëvendësuar tretësit
organikë volatilë tradicionalë që përdoren në një sërë transformimesh kimike.
Lëngjet jonikë përdoren për sintezat e nanomaterialeve dhe nanostrukturave, në
procese fiziko-kimike, analiza kimike, reaksionet e zëvendësimit nukleofilik,
elektrodepozicionimin e metaleve dhe gjysmëpërçuesve, në procesin e përpunimit të
naftës, si katalizatorë në shndërrime kimike dhe biokimike të ndryshme, si tretësa në
proceset e polimerizimit, si tretësa në proceset elektrokimike, etj [77–79].
Disa klasa të lëngjeve jonikë dhe disa shembuj aplikimi të tyre janë paraqitur në
tabelën 7.1.
7.4 Klasifikimi i lëngjeve jonikë
Lëngjet jonikë mund të klasifikohen në disa kategori [80]:
- lëngje jonikë neutralë,
- lëngje jonikë acidikë,
- lëngje jonikë bazikë,
- lëngje jonikë me anione amfotere,
- lëngje jonikë të funksionalizuar,
- lëngje jonikë protikë,
- lëngje jonikë kiralë,
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lëngje jonikë të fiksuar,
lëngje biojonikë,
lëngje polijonikë, dhe
lëngje jonikë energjikë.

Ndërkohë, lëngjet jonikë mund ti klasifikojmë në dy klasa: lëngje jonikë kationikë
dhe lëngje jonikë anionikë [80, 81].
Tabela 7.1: Klasifikimi i lëngjeve jonikë dhe shembuj [80, 81]
Klasifikimi i
Shembuj tipikë të lengjeve jonikë
lengjeve jonikë
Lëngje jonikë
neutralë

Lëngje jonikë
acidikë
Lëngje jonikë
bazikë

Lëngje jonikë të
funksionalizuar
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7.4.1 Krahasimi midis inhibitorëve organikë dhe lëngjeve jonikë
Në vitet e fundit, përdorimi i lëngjeve jonikë (LJ) në mbrojtjen e metaleve nga
korrozioni në mjedise të ndryshme korrozioni ka njohur zhvillim dhe ka rezultuar
efektiv. Sidoqoftë, ka ende shumë përbërje tradicionale të paqëndrueshme që janë
përdorur më gjerësisht si inhibitorë të korrozionit në industri, të cilët në shumicën e
tyre janë toksikë për botën e gjallë dhe mjedisin [82–83].
Në këtë pikëpamje, lëngjet jonikë (LJ) janë përdorur gjerësisht në vitet e fundit.
Lëngjet jonikë kanë disa karakteristika të favorshme fiziko-kimike. LJ janë jotoksikë,
kanë përçueshmëri të lartë, janë jo të ndezshëm, qëndrueshmëri të lartë termike,
qëndrueshmëri të lartë kimike, etj [84-86]. Një karakteristikë e rëndësishme e
lëngjeve jonikë është natyra miqësore me mjedisin dhe jorrezikshmëria e tyre për
shkak të presionit të ulët të avullit.
Në dallim nga inhibitorët tradicionalë të korrozionit, për arsye të presionit të tyre
jashtëzakonisht të ulët të avullit, këta përbërës avullojnë dhe nuk ndotin mjedisin
përreth [87-88]. Gjithashtu, në ndonjë rast, përdorimi i inhibitorëve organikë në
trajtën e komponimeve organike polimere dhe me masë molekulare të lartë është i
kufizuar për arsye të tretshmërisë shumë të ulët të tyre në mjedis korrodues polar.
Ndërkohë, lëngjet jonikë janë shumë të tretshëm në mjedise polare korrozive për
shkak të natyrës jonike të tyre [15], [41].
Për çdo lëng jonik, ekziston mundësia e modifikimit të strukturës së anionit dhe të
kationit dhe përftimi i derivateve të ndryshme, gjë që krijon mundësi më të mëdha
aplikimi, gjë që nuk është e mundur për inhibitorët e zakonshëm tradicionalë. Pra,
përdorimi i lëngjeve jonikë si inhibitorë korrozioni preferohet më tepër krahasuar me
inhibitorët tradicionalë të paqëndrueshëm dhe toksikë të korrozionit, për arsye të
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vetive të tyre fiziko-kimike, që përfshijnë tretshmërinë e lartë të tyre, jotoksicitetin,
përçueshmërinë e lartë, mos ndezshmërinë, volalitetin e ulët, qëndrueshmërinë e lartë
kimike dhe më e rëndësishmja natyra e tyre "e gjelbër dhe e qëndrueshme" (green and
sustainable).
7.5 Aplikimet e lëngjeve jonikë si inhibitorë të korrozionit [63]
Vetitë e veçanta të lëngjeve jonikë bëjnë që ata të jenë një alternativë ideale për të
zëvendësuar inhibitorët tradicionalë të korrozionit që kanë disa efekte anësore në
mjedis dhe qeniet e gjalla. Aktualisht, një numër i madh punimesh të publikuar
paraqesin dhe përshkruajnë përdorimin e lëngjeve jonikë si frenues të korrozionit [7].

Figura 7.1: Inhibitorë miqësorë me mjedisin [7]

Figura 7.2: Paraqitje skematike e përdorimit të inhibitorëve të korrozionit [7]
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7.5.1 Lëngjet jonikë si inhibitorë të korrozionit për çelikun [63]
Çeliku është një metal shumë i përdorur si material ndërtimor për objekte të ndryshme
në industri dhe jo vetëm, për arsye të karakteristikave mekanike dhe kostos së ulët
[15], [60]. Disa marka të këtij materiali janë shumë reaktive dhe i nënshtrohen
degradimit (shkatërrimit) nëpërmjet korrozionit gjatë proceseve të ndryshme
industriale (të tilla si: pastrimi me acid, trajtimi dhe pastrimi sipërfaqësor në mjedis
neutral). Në këto raste është e nevojshme përdorimi i aditivëve në mënyrë që të rritet
jetëgjatësia e metaleve ose e aliazheve metalike [89].
Përdorimi i përbërjeve organike që përmbajnë unaza heterociklike dhe grupe polare të
fiksuara, si amino, hidroksil, metil, metoksi, nitro, nitrile, etj, si aditivë (shtesa) është
një nga alternativat më të rëndësishme për të mbrojtur metalet dhe/ose aliazhet
metalike nga reaksionet e padëshiruara (korrozioni). Këto përbërje frenojnë
korrozionin duke u adsorbuar mbi sipërfaqen metalike [15], [60], [89].
Megjithatë, përdorimi i inhibitorëve tradicionalë të paqëndrueshëm të korrozionit,
kushtëzohet për arsye të kërkesave ekologjike në rritje dhe rregulloreve të mjedisit.
Në këtë aspekt, përdorimi i "lëngjeve jonikë" si inhibitorë të korrozionit bëhet një nga
alternativat e gjelbëra më të rëndësishme të mbrojtjes së metaleve nga korrozioni.
Në literaturë paraqiten disa raste të përdorimit të lëngjeve jonikë sintetikë si inhibitorë
efektivë të korrozionit për çelikun me karbon në medise të ndryshme elektrolitike.
Në literaturë është testuar efekti inhibues i dy lëngjeve jonikë: bromur dioktadecil1,3-imidazoliumi (ImDC18Br) dhe bromur N-Oktadecilpiridiniumi (PyC18Br), ndaj
korrozionit të çelikut me karbon në tretësirë 1M H2SO4, nëpërmjet përdorimit të disa
metodave eksperimentale [90]. Është konstatuar që lëngjet jonikë të shqyrtuara
vepronin si inhibitorë (frenues) të mirë ndaj korrozionit të çelikut me karbon në
tretësirën ujore të acidit sulfurik. Adsorbimi në sipërfaqen metalike ndodh nëpërmjet
mekanizmit të kimisorbimit, i cili i bindet izotermës së adsorbimit Langmuir.
Rezultatet e polarizimit potenciodinamik tregojnë se këta lëngje jonikë sillen si
inhibitorë të tipit të përzier.
Në literaturë është testuar efekti inhibues i dicianoamidur etil-1-metil-3-imidazoliumi
(EMID) ndaj korrozionit të çelikut me karbon në tretësirë 0.1M H2SO4 duke përdorur
teknikat eksperimentale [91]. Rezultatet tregojnë se EMID pengon korrozionin e
metalit nëpërmjet adsorbimit në sipërfaqen metalike që i bindet izotermës së
adsorbimit Langmuir.
Në literaturë është testuar efekti inhibues i dy lëngjeve jonikë: klorur butil-1-metil-3imidazoliumi
(BMICl)
dhe
hidrogjensulfat
etil-1-metil-3-imidazoliumi
([BMIM]HSO4) ndaj korrozionit të çelikut në tretësirë 1M HCl, duke përdorur
teknikat elektrokimike dhe të humbjes në peshë [92]. Rezultatet e studimit
potenciodinamik tregojnë se efektiviteti mbrojtës i këtyre dy lëngjeve jonikë është
sipas rendit: ([BMIM]HSO4) > (BMICl). Është konstatuar se adsorbimi e këtyre
përbërjeve në sipërfaqe të çelikut me karbon i bindet izotermës së adsorbimit
Langmuir. Studimet potenciodinamike sugjerojnë që të dy lëngjet jonikë veprojnë si
inhibitorë të tipit të përzier (miks). Tregohet gjithashtu edhe efekti i temperaturës në
intervalin (303K - 333 K) për të dy lëngjet jonikë. Në literaturë shpjegohet
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mekanizmi i adsorbimit dhe efektiviteti mbrojtës ndaj korrozionit për të dy lëngjet
jonikë nëpërmjet parametrave termodinamikë: energjisë së aktivizimit Ea, entalpisë së
aktivizimit ΔH, entropisë së aktivizimit (ΔS), konstantes së adsorbimit dhe energjisë
së lirë standarde të Gibs-it (ΔG°).
Performanca e inhibuese e bromur oktil-1-metil-3-imidazoliumit ([OMIM]Br) dhe
bromur alil-1-oktil-3-imidazoliumit ([AOIM]Br) ndaj korrozionit të çelikut në
tretësirë 0.5 M H2SO4 duke përdorur teknikat e humbjes në peshë, të elektrokimisë,
mikroskop skanues elektronik (scanning electron microscopy (SEM)) dhe llogaritjet
kimike kuantike. Sipas literaturës rezultatet tregojnë se të dy lëngjet jonikë veprojnë si
inhibitorë të mirë ndaj korrozionit të çelikut me karbon. Ata adsorbohen në sipërfaqen
e metalit dhe sillen si inhibitorë të tipit paksa katodik [93].
Në literaturë është studjuar korrozioni i çelikut me karbon dhe titanit të pastër (Ti) në
klorur aluminiumi dhe klorur etil-1-etil-3-imidazoliumi [94]. Në të tregohet ndryshimi
i sjelljes nga aktive në pasive të mostrave të çelikut të zhytura në këtë mjedis në
prezencë të joneve klorur. Ndërsa, tregohet se Ti ishte korroduar sepse nuk ka pësuar
pasivizim [94]. Një përfundim i ngjashëm paraqitet nga autorë të tjerë për metale të
ndryshëm, duke përfshirë bakrin, nikelin dhe çelikun inox [95].
Sipas literaturës roli inhibues i 1,4-di - benzen ndaj korrozionit të çelikut me karbon
në tretësirë 1M H2SO4 është studiuar, duke përdorur metoda elektrokimike dhe
analiza sipërfaqësore [96].
Lëngjet jonikë të pëfshirë në studim inhibojnë korrozionin metalik nëpërmjet
abosrbimit të sipërfaqes mekanizmi i të cilës i bindet izotermës së absorbimit
Langmuir. Studimi i polarizimit të këtij lëngu jonik ka treguar që vepron si një
inhibitor i tipit të përzier (miks).
Disa lëngje jonikë me bazë imidazoli janë testuar si inhibitorë korrozioni ndaj disa
metaleve [90–98], [99–109]. Këta lëngje jonikë pengojnë korrozionin e metalit, duke
u adsorbuar në sipërfaqe të tij, sipas mekanizmit që i bindet izotermës së adsorbimit
Langmuir. Mekanizmi i adsorbimit konfirmohet gjithashtu edhe nëpërmjet SEM, etj.
Studimi i polarizimit tregon se lëngu jonik i studiuar në këtë rast ka vepruar si
inhibitor i tipit të përzier (mix).
Nga shqyrtimi i lëngjeve jonikë vihet re se janë testuar dhe përdorur disa klasa të
lëngjeve jonikë si inhibitorë ndaj korrozionit të çelikut [90–98], [99–109].
7.5.2 Lëngjet jonikë si inhibitorë të korrozionit për aluminin
Alumini është i dyti përsa i përket përdorimit të metaleve, kjo për arsye të disa
karakteristikave të tij, të tilla si: si masa atomike e vogël dhe potenciali i
papërfillshëm i elektrodës standarde. Disa përbërje organike tradicionale dhe përbërjet
inorganike janë përdorur më parë për të mbrojtur mos tretjen e filmit të oksidit
sipërfaqësor dhe për pasojë zvogëlojnë shpejtësinë e korrozionit. Megjithatë, ende
aplikimi i lëngjeve jonikë si frenues të korrozionit është i kufizuar në këtë rast, sepse
nga studimi i literaturës vihen re vetëm disa punime që përshkruajnë performancën
inhibuese ndaj korrozionit të lëngjeve jonikë.
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Vlerësimi i performancës inhibuese të klorurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit
(BMIC), kloruri i hekzil-1-metil-3-imidazoliumit (HMIC) dhe kloruri i oktil-1-metil3-imidazoliumit (OMIC) ndaj korrozionit të aluminit në tretësirë 1M HCl , është
realizuar duke përdorur metodat elektrokimike dhe të humbjes në peshë. Sipas
literaturës efektiviteti inhibues i këtyre lëngjeve jonikë rritet me rritjen e përqendrimit
të tyre, në rendin: OMIC > HMIC > BMIC [110]. Studimi potenciodinamik i tyre
tregon se këta lëngje jonikë sillen si inhibitorë të tipit të përzierë (miks) dhe adsorbimi
i tyre në sipërfaqen e aluminit ndjek izotermën e adsorbimit Langmuir.
Efikasiteti mbrojtës i lëngut jonik bromur 1,3-bis (2-okso-2-feniletil) -1H-imidazol-3ium (OPEIB) mbi aliazhin 6061 Al-15 në tretësirë 0,1 M H2SO4 duke përdorur
metodat e spektroskopisë elektrokimike të impedancës dhe të polarizimit
potenciodinamik, mikroskopinë e skanimit elektronike (SEM), etj tregojnë se ky lëng
jonik shfaq efekt të mirë inhibues ndaj korrozionit dhe adsorbimi i tij në sipërfaqen e
aluminit i bindet izotermës së adsorbimit Temkin [111].
Ndërkohë sipas literaturës, tre lëngje jonikë, të quajtura poli(lëngje jonikë) (PLJ):
heksafluorofosfat i poli(1-vinil-3-dodecil-imidazoliumit (PImC12), poli(1-vinil-3oktilimidazoliumit (PImC8) dhe poli(1-vinil-3-butilimidazoliumit (PImC4)) u testuan
si inhibitorë për aliazhin e aluminit AA6061 në tretësirë 0.1-1.0 M H2SO4 [112].
Tregohet se ata veprojnë si frenues të tipit të përzierë (miks) dhe efikasiteti i tyre
inhibues është në rendin: (PImC12 > PImC8 > PImC4). Adsorbimi i tyre në
sipërfaqen e aluminit ndjek izotermën e adsorbimit Langmuir.
Sipas literaturës katër surfaktantë me bazë amoniumi të serisë së bromur heksandiil1,6-bis-(dietil alkil amoniumit), të paraqitur si CmC6Cm(Et). 2Br (m = 10, 12, 14,
16), janë testuar dhe vlerësuar si inhibitorë ndaj korrozionit të aluminit në tretësirë 1M
HCl [113]. Tregohet se këta surfaktantë veprojnë si inhibitorë ndaj korrozionit, duke u
adsorbuar në ndërfaqen e metaleve dhe adsorbimi i tyre në sipërfaqen e aluminit ndjek
izotermën e adsorbimit Langmuir.
Disa autorë kanë studjuar qëndrueshmërinë e aluminit në përzierjen e lëngut jonik
tetrafluroborat butil-1-metil-3-imidazoliumit dhe etilen glikolit, duke përdorur
spektroskopinë elektrokimike të impedancës (SEI) [113]. Këta autorë kanë konstatuar
uljen e rezistencës së polarizimit dhe rritjen e pasivitetit të oksidit pasiv të formuar në
sipërfaqe, me rritjen e përmbajtjes së etilen glikolit dhe/ose ujit në përzierje. Prezenca
e kriprave Na2B4O7 × 7H2O dhe NaH2PO4 në përzierje, stabilizon shtresën okside të
formuar mbi sipërfaqen metalike dhe në këtë mënyrë zvogëlon shpejtësinë e
korrozionit.
Autorë të tjerë kanë studjuar sjelljen inhibuese të bromur 1,3-bis(2-okso-2-feniletil)1H-imidazol-3-iumit (OPEIB) mbi aliazhin me përbërje 6061 Al-SiC në tretësirë
0.1M H2SO4 duke përdorur metodat elektrokimike (EIS and PDP), matodat SEM, etj.
[110]. Është konstatuar se lëngu jonik mbron metalin nga korrozioni dhe ka shfaqur
një efektivitet mbrojtës maksimal 96.7% dhe 94% , sipas metodave PDP and EIS.
Studimi i polarizimit potenciodinamik ka treguar se ky lëng jonik sillet si inhibitor i
tipit katodik dhe adsorbimi i tij në sipërfaqen e metalit ndjek adsorbimin Temkin.
Autorë të tjerë kanë studjuar sjelljen inhibuese të bromurit të tetradecilpiridinës
(TDPB) ndaj korrozionit të aluminit në tretësirë 1M HCl, duke përdorur metodat
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elektrokimike dhe të humbjes në peshë. Këta autorë tregojnë se TDPB frenon
korrozionin e aluminit duke u adsorbuar në sipërfaqen e metalit. Adsorbimi i TDPB
ndjek izotermën e adsorbimit Langmuir. Studimi i polarizimit në këtë rast, tregon se
TDPB sillet si inhibitor i tipit katodik [114].
7.5.3 Lëngjet jonikë si inhibitorë të korrozionit për bakrin dhe zinkun
Bakri dhe aliazhet e tij përdoren gjerësisht për aplikime të ndryshme industriale dhe jo
vetëm, të tilla si: konstruksionet ndërtimore, përcjellësa të energjisë elektrike,
elektronikë, objekte zbukurimi, pajisje industriale për arsye të karakteristikave, si:
përçueshmëri e lartë termike, përçueshmëri e lartë elektrike, rezistencës mekanike dhe
rezistencës ndaj korrozionit [115]. Megjithatë, në prani të anioneve agresive si klorur,
sulfat dhe nitrat këto materiale pësojnë një atakim të theksur nga korrozioni që
rezulton me humbje materiali [116-117]. Ashtu sikurse për aluminin, përdorimi i
lëngjeve jonikë si inhibitorë të korrozionit për bakrin dhe zinkun është më i kufizuar.
Sipas literaturës së shfrytëzuar, tregohet se vetëm disa lëngje jonikë janë përdorur si
inhibitorë të korrozionit për bakrin dhe aliazhet e tij.
Në literaturë paraqitet roli inhibues i tre lëngjeve jonikë: hidrogjensulfat butil-1-metil3-imidazoliumit ([BMIM] HSO4), hidrogjensulfat heksil-1-metil-3-imidazolium
([HMIM] HSO4), dhe hidrogjensulfat oktil-1-metil-3-imidazoliumit ([OMIM]HSO4)
ndaj korrozionit të bakrit në tretësirë 0.5 M H2SO4 nëpërmjet teknikave të
spektroskopisë elektrokimike të impedancës dhe polarizimit potenciodinamik [117].
Efektiviteti mbrojtës i këtyre lëngjeve jonikë është në rendin: [OMIM]HSO4 >
[HMIM]HSO4 > [BMIM]HSO4. Sipas këtyre autorëve, këta lëngje jonikë sillen si
inhibitorë të tipit të përzier (miks) dhe adsorbimi i tyre ndjek izotermën e adsorbimit
Langmuir.
Në literaturë paraqitet roli inhibues i dy lëngjeve jonikë: (2-hidroksietil)-trimetil
amonium (IL1) dhe n-Butil trimetil amonium (IL2) me dy anione identike [118];
bis(trifluorometil sulfonil)imidi mbi CuSn8P dhe çelikun 100Cr6, duke përdorur
mikroskop elektronik skanues (scanning electron microscopy - SEM), spektroskopinë
dispersive të energjisë së rrezeve X (energy dispersive X-ray spectrometry (EDX) dhe
spektroskopinë fotoelektronike X-ray (photoelectron spectroscopy - XPS) në ujë me
prezencë të këtyre lëngjeve jonikë në sasi 1.5% dhe pa prezencë të tyre [118].
Sipas literaturës autorë të tjerë kanë studjuar rolin inhibues të dy lëngjeve jonikë:
tetrafluoroborat butil-1-metil-3-imidazoliumi [BMIM][BF4-] dhe tetrafluoroborat
decil-1-metil-3-imidazoliumi [DMIM][BF4-] ndaj korrozionit të zinkut në tretësirë 1M
HCl duke përdorur analizat gravimetrike dhe teorinë e densitetit funksional (Density
Functional Theory (DFT), etj [119]. Sipas këtyre autorëve tregohet se të dy lëngjet
jonikë sillen si infhibitorë të mirë të korrozionit dhe efiktiviteti mbrojtës i tyre rritet
me rritjen e përqendrimeve të tyre. Efektiviteti mbrojtës është në rendin:
[DMIM][BF4-] > [BMIM][BF4-].
Vlerat e energjisë së aktivizimit (Ea) dhe entalpisë së aktivizimit (ΔH) sugjerojnë se të
dy lëngjet jonikë adsorbohen mbi sipërfaqe të metalit nëpërmjet mekanizmit të
adsorbimit fizik. Sipas tyre adsormimi i këtyre lëngjeve jonikë në sipërfaqen e metalit
ndjek izotermën e adsorbimit Langmuir [119].
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7.5.4 Lëngjet jonikë si inhibitorë të korrozionit për magnezin
Në ndryshim nga metalet aktive të lehta si alumini dhe titani, aliazhet me bazë
magnezi nuk formojnë film mbrojtës pasivizues. Për më tepër, këta aliazhe lidhen
lehtësisht me përbërësit e mjedisit dhe formojnë një filëm në trajtë hidroksidi, oksidi,
karbonati (shumë poroz dhe johomogjen) dhe i lidhur dobët me sipërfaqen e metalit, i
cili nuk siguron mbrojtje të mirë të metaleve kundrejt korrozionit.
Ndër metodat e përshtatshme të mbrojtjes nga korrozioni të metaleve është veshja e
tyre me substanca organike.
Në literaturë paraqitet një përmbledhje lidhur me mbrojtjen nga korrozioni të
magnezit nëpërmjet përdorimit të disa lëngjeve jonikë [120].
Disa autorë kanë investiguar efektin inhibues të gjashtë lëngjeve jonikë me bazë
kationin fosfonium, ndaj aliazheve të magnezit nëpërmjet metodave elektrokimike
dhe të investigimit sipërfaqësor [121]:
difenilfosfat tetradeciltriheksilfosfoniumi,
dibutilfosfat tetradeciltriheksilfosfoniumi,
bis(etil-2-heksil) fosfat tetradeciltriheksilfosfoniumi,
diizobutilditiofosfinat tetradeciltriheksilfosfoniumi,
bis(2,4,4-trimetil pentil) fosfant tetradeciltriheksilfosfoniumi,
O,O-dietilditiofosfat tetradeciltriheksilfosfoniumi.
7.6 Lëngjet jonikë si inhibitorë të korrozionit
Ekzistojnë disa metoda për studimin e bashkëveprimit ndërmjet inhibitorëve dhe
sipërfaqes metalike, p.sh teoria e densitetit funksional DFT (Density Functional
Theory).
Llogaritjet kimike kuantike të bazuara në DFT përdoren gjithashtu për të përshkruar
sjelljen e adsorbimit të lëngjeve jonikë në sipërfaqen metalike.
Në literaturë është studjuar sjellja e adsorbimit për katër lëngje jonikë me bazë
imidazoliumi [103]:
Bis (trifluorometilsulfonil)imidur propil-1-metil-3-imidazoliumi ([PMIM][NTf2),
Bis (trifluorometilsulfonil)imidur butil-1-metil-3-imidazoliumi ([BMIM][NTf2),
Bis (trifluorometilsulfonil)imidur heksil-1-metil-3-imidazoliumi ([HMIM][NTf2]),
Bis (trifluorometilsulfonil)imidur propil-1-metil-3-imidazoliumi ([PDMIM][NTf2])
ndaj korrozionit të çelikut me karbon në tretësirë 1M HCl duke përdorur llogaritje
eksperimentale dhe llogaritje kimike kuantike. Sipas këtyre autorëve efektiviteti
mbrojtës i këtyre lëngjeve jonikë është sipas rendit: [PDMIM][NTf2] >
[HMIM][NTf2] > [BMIM][NTf2] >[PMIM][NTf2] [103].
7.7 Mekanizmi inhibues i lëngjeve jonikë ndaj korozionit [63]
Në mënyrë të ngjashme sikurse shumica e inhibitorëve organikë të korrozionit, lëngjet
jonikë (LI) pengojnë korrozionin e metaleve, duke bllokuar vendet anodike dhe
katodike të pranishme mbi sipërfaqen e metalit [90], [122].
Në këtë mënyrë, inhibimi i korrozionit të metaleve në prani të lëngjeve jonikë
përfshin bllokimin të tretjes metalike (oksidim anodik) si dhe reaksioneve katodike
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(p.sh. të çlirimit të hidrogjenit) [90], [122]. Në vijim është përshkruar një mekanizëm
i frenimit të korrozionit metalik (M) nga lëngjet jonikë në tretësirë acidi sulfurik.
Mekanizmi inhibues i lëngjeve jonikë ndaj korrozionit të metaleve në mjedis acid (në
HCl dhe HNO3) është i ngjashëm. I vetmi ndryshim në natyrën e tyre është se ata
kanë jone të ndryshme (Cl-, NO3-). Sipas këtyre autorëve tretja anodike e metaleve
(M) në tretësirë ujore acide (p.sh. H2SO4) mund të paraqitet, si më poshtë [90]:

M  nH2O  M(H2O)n ads
M(H2O)n ads + SO42-  M [(H2O)nSO42- ]ads
M [(H2O)nSO42- ]ads  M [(H2O)nSO4 ]ads + 2eM [(H2O)nSO4 ]ads  M 2  OH   SO42  H 
Në prezencë të lëngjeve jonikë reaksionet anodike mund të paraqiten, si më poshtë:

M  nH2O  M(H2O)n ads
M(H2O)n ads + SO42-  M [(H2O)nSO42- ]ads
M [(H2O)nSO42- ]ads + LIC+  M [(H2O)nSO4 LI ]ads
M [(H2O)nSO4 LI ]ads + LIC+  SO42  M [(H2O)nSO4 LI ] ads LIC+ SO42 / LIC 

M  X-  (MX- )ads
(MX- )ads  LIC +  (MX- LIC + )ads
ku, ILsC+ dhe X- paraqesin përkatësisht kationin dhe anionin e lëngjeve jonikë
(kryesisht organikë).
Theksojmë se në këtë rast përqendrimi i joneve sulfat është shumë më i madh
krahasuar me përqendrimin e anionin X- të lëngut jonik, pra përqendrimi i jonit
M [(H2O)nSO42- ]ads më të lartë se (MX- )ads .
Sidoqoftë të dy speciet jonike të ngarkuara negativisht tërhiqen përkatësisht nëpërmjet
forcave elektrostatike me kationin e ngarkuar pozitivisht (LIC+) të lëngut jonik dhe
formojnë në këtë mënyrë një shtresë monomolekulare izoluese në sipërfaqe të metalit
[90], [123]. Adsorbimi i (LIC+) mbi sipërfaqen metalike e ngarkon atë pozitivisht, gjë
që mundëson tërheqjen e joneve negative X- dhe formimin e një shtresë
monomolekulare mbi sipërfaqen e metalit [90], [124]. Ndërkohë, shtresat
multimolekulare stabilizohen nëpërmjet forcave të Van der Valsit që veprojnë
ndërmjet pjesës organike të lëngut jonik dhe sipërfaqes metalike, duke u adsorbuar në
trajtën e një filmi në sipërfaqen ndarëse metal/elektrolit. Në përgjithësi, kationi (LIC +)
ndërvepron me sipërfaqen metalike dhe formon shtresa multimolekulare, ndërsa pjesa
tjetër e mbetur e lëngut jonik formon një gjysmëmicelë hidrofobe dhe/ose agregati
sipërfaqësor [90], [125].
Shtresat multimolekulare të absorbuara të lëngjeve jonikë (LI) e izolojnë metalin (M)
nga mjedisi korrodues dhe e mbrojnë atë nga tretja korroduese.
Përgjithësisht, LIC+ ka masë molekulare (përmasa) të madhe dhe për këtë arsye
zëvendëson një numër të madh molekulash uji nga sipërfaqja metalike. Pas adsorbimit
të tyre, pjesa kationike e lëngut jonik pranon elektronet nga metali (M), gjë që
rezulton në formimin e lëngjeve jonikë elektrikisht neutralë (mbrojtës) në sipërfaqen
metalike. Speciet neutrale transferojnë (dhurojnë) elektronet jolidhëse të tyre (të
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heteroatomeve) dhe elektronet Π (pi) për në orbitalet d të atomeve të sipërfaqes
metalike që rezulton me formimin e lidhjeve koordinuese midis metalit dhe lëngut
jonik (kimisorbim) sikurse ndodh për disa inhibitorë organikë tradicionalë [15], [60],
[90], [124], [126]. Ndërkohë, nga ana e tyre te metalet (që janë të pasura me
elektrone), nga ky lloj dhurimi shkaktohet një rishpërndarje e elektroneve d të
atomeve të sipërfaqes së metalit. Si rezultat i këtij fenomeni, ndodh një transferim i
elektroneve nga orbitalet d të atomeve të sipërfaqes së metalit në orbitalet molekularë
antilidhës të lëngut jonik (ri-dhurim elektronik). Si dhurimi ashtu edhe ridhurimi
forcojnë njëri-tjetrin dhe janë në sinergji [15], [60].
Përdorimi me sukses i lëngjeve jonikë është një praktikë e re dhe me vetitë që mbartin
ata, të tilla si: temperaturë shkrirjeje më të vogël se 100°C, polariteti i lartë, toksiciteti
i ulët, stabilitet i lartë kimik dhe termik, influencë më të vogël në mjedis [1], [15],
[60].
Në literaturë tregohet sjellja e aliazhit të aluminit AA5083 në tretësirë 0.1 M NaCl në
prezencë të lëngut
jonik:
Bis (trifluorometilsulfonil)amidur triheksil
(tetradecil)fosfoniumi [127]. Në të tregohet se prezenca e këtij inhibitori luan një rol
inhibues dhe sjell ulje të shpejtësisë së korrozionit të aliazhit të aluminit në tretësirë
ujore 0.1 M NaCl [127].
Roli dhe përdorimi i lëngjeve jonikë është në rritje të vazhdueshme. Lëngjet jonikë
(LJ), të njohura ndryshe edhe si kripëra të shkrira në temperaturë dhome, janë kripëra
organike të përbëra nga çiftet kation – anion, që kanë temperatura shkrirjeje
zakonisht nën 100°C [128].
Adsorbimi influencohet nga prezenca e një grupi polar në strukturën e inhibitorit, me
anë të të cilit molekulat mund të lidhen me sipërfaqen e metalit [129]. 9–12 çifte
elektronesh të lira në heteroatomet ose elektronet p dhe të grupeve polare që
përmbajnë azot, oksigjen, fosfor dhe/ose squfur në strukturën molekulare janë dy
karakteristika kryesore të inhibitorëve të mirë. Struktura dhe mbulimi (okupimi) nga
molekulat e inhibitorit të sipërfaqes metalike përcaktojnë aftësinë inhibuese të
inhibitorit.
Autorë të tjerë kanë investiguar rolin inhibues ndaj çelikut me karbon në tretësirë 1.0
M HCl të katër lëngjeve jonikë me bazë imidazoliumi, të tillë si [130]:
Bis (trifluorometilsulfonil)imidur propil-1-metil-3-imidazoliumi ([PMIM][NTf2),
Bis (trifluorometilsulfonil)imidur butil-1-metil-3-imidazoliumi ([BMIM][NTf2),
Bis (trifluorometilsulfonil)imidur heksil-1-metil-3-imidazoliumi ([HMIM][NTf2]),
dhe
Bis (trifluorometilsulfonil)imidur propil-1-metil-3-imidazoliumi ([PDMIM][NTf2]),
nëpërmjet metodës së humbjes në peshë, matjeve elektrokimike dhe llogaritjet kimike
kuantike [130]. Të gjithë këta lëngje jonikë kanë treguar një efikasitet të theksuar
mbrojtës të çelikut ndaj korrozionit. Lëngu jonik [PDMIM][NTf2] ka paraqitur
efektivitet më të mirë inhibues. Nëpërmjet rezultateve të paraqitura tregohet se rendi i
efektivitetit inhibues të këtyre lëngjeve jonikë është si vijon: [PDMIM][NTf2] >
[HMIM][NTf2] > [BMIM][NTf2] > [PMIM][NTf2]. Sipas këtyre autorëve matjet e
polarizimit në temperaturën 303 K kanë treguar se këta lëngje jonikë paraqiten si
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inhibitorë të tipit të përzier (miks) dhe adsorbimi i tyre në sipërfaqe të metalit i bindet
izotermës së adsorbimit Langmuir [130].
Autorë të tjerë kanë investiguar performancën inhibuese të gjashtë lëngjeve jonikë
kationikë [131]:
Klorur etil-1-metil-3-imidazoliumi (EMIm Cl), klorur i butil-1-metil-3-imidazoliumit
(BMIm Cl), heksafluorofosfat i butil-1-metil-3-imidazolium (BMIm PF6),
tetrafluoroborat i butil-1-metil-3-imidazoliumit (BMIm BF4), Bromur i butil-1-metil3-imidazoliumi (BMIm Br), klorur i heksil-1-metil-3-imidazoliumit (HMImCl) dhe
përzierjeve të tyre me surfaktantin anionik: dodecilsulfat natriumi (SDS) [131].
Performanca e këtyre lëngjeve jonikë u investigua duke përdorur spektroskopinë
elektrokimike të impedancës (electrochemical impedance spectroscopy) (EIS),
polarizimin potenciodinamik (potentiodynamic polarization) (PDP), Spektroskopinë
Infra të Kuqe (IK) me Transformim Fourier (FT-IR) (Fourier transform infrared
spectroscopy (FT-IR), si dhe llogaritje kimike kuantike [131].
Tretësirat e përzierjeve të këtyre lëngjeve jonikë (LJ) me dodecilsulfat natriumi (ose
sodium dodecyl sulfate) (SDS) kanë treguar veti të mira inhibuese krahasuar me
tretësirat e veçanta të surfaktantit (SDS) dhe të lëngut jonik, kjo për arsye të
adsorbimit të fortë në sipërfaqen e metalit dhe formimit të një cipe (filmi) mbrojtëse.
Sipas këtyre autorëve në tretësirat e përziera (LI)/ SDS, bashkëveprimi tërheqës
elektrostatik midis tyre përbën një avantazh që çon në rritjen e efikasitetit mbrojtës.
Rezultatet kanë treguar se ndërveprimet tërheqëse midis LI dhe SDS ishin të forta në
ndërfaqen e ngurtë-lëng [131].
Autorë të tjerë kanë investiguar sjelljen inhibuese ndaj korrozionit të çelikut me
karbon në tretësirë 2 M HCl nëpërmjet matjeve elektrokimike të surfaktantit kationik:
bromur i dodecil-1-metoksi-4-piridiniumit. Sipas këtyre autorëve rezulton se
efektiviteti mbrojtës i këtij surfaktanti rritet me rritjen e përqendrimit të tij në tretësirë
[132].
Matjet nëpërmjet spektroskopisë elektrokimike të impedancës kanë treguar se ky
surfaktant paraqitet si një inhibitor i tipit të përzier (miks). Adsorbimi i tij në sipërfaqe
të çelikut është sipas izotermës së adsorbimit Langmuir [132].
Nëpërmjet metodave të polarizimit elektrokimik dhe scanning electron microscopy
(SEM), është studjuar influenca e ndikimit të lëngut jonik kloruri i butil-1-metil-3imidazoliumit (BMIMCl) dhe bromuri i butil-1-metil-3-imidazoliumit (BMIMBr) mbi
korrozionin e bakrit në tretësirë 1.0 M Cl− dhe pH 1.0 [133].
Tregohet se efektiviteti inhibues rritet me rritjen e përqendrimit të BMIMCl dhe
BMIMBr. Të dy lëngjet jonikë sillen si inhihibitorë të tipit të përzierë (miks) [133].
Në literaturë tregohet sjellja e aluminit në tretësira të dobëta alkaline, nëpërmjet
teknikës me elektrodë disk rrotulluese. Rezultatet e matjeve kanë treguar se shpejtësia
e reaksionit katodik është e pavarur nga pH i tretësirës në potencial konstant dhe në
këtë mënyrë nga trashësia e shtresës pasive mbrojtëse. Matjet janë në përputhje me
reaksionin katodik mbi aluminin, ku ndodh reduktimi i ujit që është i pranishëm në
shtresën pasive [134].
Në literaturë tregohet karakterizimi i produkteve të korrozionit të formuara mbi çelik
në mjedis acid në prezencë të inhibitorit bromur N-Oktadecilpiridiniumi [135].
Lëngjet jonikë janë komponime jonike në trajtë kripërash organike që kanë
temperaturë shkrirjeje të ulët (zakonisht <100 °C). Lëngjet jonikë kanë aplikime
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industriale të ndryshme, ata mund të përdoren si elektrolitë tek bateritë, panelet
diellore, elementet galvanikë, gjysmëpërçuesit, etj [15].
Zhvillimi i teknologjive të qëndrueshme dhe miqësore për mjedisin për parandalimin
e korrozionit është një proces i rëndësishëm sepse ai lidhet me kondicionet mjedisore.
Parandalimi dhe zvogëlimi i korrozionit të metaleve nëpërmjet përdorimit si inhibitorë
të lëngjeve jonikë është me interes dhe ka tërhequr vëmendjen e kërkueseve të fushës
veçanërisht vitet e fundit, duke zëvendësuar inhibitorët e tjerë tradicionalë.
Kjo lidhet me karakteristikat fiziko-kimike të tyre, të tilla si: qëndrueshmërinë e lartë
termike dhe kimike, volalitetin e ulët, temperatura e lartë e flakërimit, natyra jotoksike
në shumicën e rasteve, kapacitet nxehtësie të lartë, përçueshmëri elektrike të lartë dhe
aftësinë për t’u adsorbuar (fiksuar) në sipërfaqen e metalit [15].
Autorë të ndryshëm nëpërmjet punimeve të tyre paraqesin rolin mbrojtës të lëngjeve
jonikë si “green corrosion inhibitors” kundrejt metaleve ose aliazheve metalikë
(çeliku, alumini, bakri, zinku, magnezi, etj.) në mjedise të ndryshëm elektrolitësh. Në
këto punime përshkruhet mekanizimi i adsorbimit të lëngjeve jonikë në sipërfaqe të
metalit në mjedis elektrolit të ndryshëm.
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PJESA EKSPERIMENTALE
KAPITULLI VIII
METODA TË VLERËSIMIT TË KORROZIONIT DHE PROCEDURA E
NDJEKUR
8.1 Metoda e humbjes në peshë [25], [31]
Metoda e përdorur për studimin e korrozionit është ajo e humbjes së peshës. Metoda e
humbjes në peshë është një metodë klasike, është një metodë relativisht e thjeshtë dhe
nuk kërkon shumë infrastrukturë në pajisje e mjete laboratorike. Nëpërmjet kësaj
metode në mënyrë të drejtpërdrejtë përcaktohet humbja në peshë dhe në vijim
shpejtësia e korrozionit elektrokimik dhe efektiviteti mbrojtës i inhibitorit.
E meta e kësaj metode është koha e gjatë në testim dhe kjo mund të ndikojë në
zhvillimin e korrozionit pikësor.
Shpejtësia e korrozionit (V) në g/m2orë dhe në mm/vit, si dhe efektiviteti i inhibitorit
(EI) i shprehur në përqindje, llogariten nëpërmjet formulave (1-3), si më poshtë:
m
V g / m2orë 

 S t ,
(1)
V mm / vit  

8.76*V ( g / m2orë)
d
,

EI % 

V0 V
V0

100 ,

(2)
(3)

Δm - është ndryshimi i peshës (në g) së mostrës para dhe pas eksperimentit;
S - sipërfaqja e mostrës (në m2);
V0 - shpejtësia e korrozionit në mungesë të inhibitorit;
V - shpejtësia e korrozionit në prani të inhibitorit,
t- koha e ekspozimit të mostrës në mjedisin korodues (orë),
d - densiteti i çelikut (7.86 g/cm3).

8.2 Metoda e polarizimit potenciodinamik
Metoda potenciodinamike nuk mund të cilësohet si teknika më e mirë përsa i përket
teknikave të testimit të inhibitorëve.
Referuar kurbave të polarizimit potenciodinamik, mund të nxjerrim përfundime të
rëndësishme mbi ecurinë e procesit të korrozionit elektrokimik në varësi të metalit
dhe të mjedisit korrodues që do të testohet. Gjithashtu, nëpërmjet kurbave të
polarizimit potenciodinamik mund të nxjerrim përfundime lidhur me rolin inhibues të
inhibitorit të korrozionit.
Nëpërmjet tangenteve të Tafelit (referuar kurbave përkatëse të polarizimit) mund të
përcaktohet potenciali i korrozionit (Ekorr) dhe log|i|.
Ekorr= a + b log|i|
Llogarisim efiktivitetin e inhibitorit për përqëndrime të ndryshme të tij, nëpërmjet
formulës:
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.100

kor

E% - efektiviteti i inhibitorit
i0korr – densiteti i rrymës së korrozionit pa inhibitor në µA
ikorr – densiteti i rrymës së korrozionit me inhibitor në µA
Për të gjetur shpejtësinë e korrozionit Vkorr (g/m2orë), këtë vlerë të ikorr e
zëvendësojmë tek formula:
V

E  3600
 ikor
96500

E - njëvlerësi i Fe2+ (AFe/Valencë = 56/2=28),
Për të gjetur shpejtësinë e korrozionit Vkorr (mm/vit), konvertojmë vlerat përkatëse të
shpejtësisë së korrozionit Vkorr (g/m2orë), në mm/vit nëpërmjet formulës:

V( mm / vit ) 

8.76 Vg / m2ore
d g / cm3

d- densiteti i hekurit = 7.86g/cm3 [25], [60]
Kjo metodë ka disa mangësi, të tilla si: vështirësi në ndërtimin e kurbave të
polarizimit; kurbat e polarizimit varen ndjeshëm nga karakteristikat e sipërfaqes së
mostrës metalike të ekspozuar në mjedisin korrodues; vështirësia në linearzimin e
kurbave të polarizimit (ndërtimi i tangenteve shpesh herë mbart subjektivizëm).
Kjo metodë nuk këshillohet të përdoret në rastet kur gjatë procesit të korrozionit,
inhibitori merr pjesë në proceset e oksido-reduktimit. Në këtë këto raste sygjerohet
aplikimi i teknikave të tilla si spektroskopia elektrokimike e impedancës, voltametria
ciklike, zhurmat elektrokimike, etj. [31], [46], [52].

Figura 8.1: Pamje e potenciostatit të tipit Tacussel PJT 24-1 të përdorur për matjet
potenciometrike

Nëpërmjet metodës së humbjes në peshë dhe metodës së polarizimit potenciodinamik,
është përcaktuar shpejtësia e korrozionit elektrokimik v (g/(m2 orë)) dhe v (mm/vit)
dhe mbi këtë bazë është llogaritur nga pikëpamja sasiore efektiviteti mbrojtës i
inhibitorit (EI%). Referuar rezultateve të përftuara nëpërmjet një numri të madh
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matjesh të realizuara (të paraqitura në punim në trajtë analitike dhe grafike) jemi
përpjekur të japim një gjykim lidhur me mekanizmin e korrozionit dhe mekanizmin
inhibues të lëngjeve jonikë të përzgjedhur si inhibitorë [52].

Figura 8.2: Pamje e potenciostatit të tipit Wavenow AFTP1 të përdorur për matjet
potenciometrike

Në metodën potenciodinamike matjet u realizuan në një celulë elektrokimike, e cila
përbëhet nga elektroda e punës (metali që do të testohet), elektroda referencë
(elektrodë kalomeli) dhe elektroda ndihmëse (elektrodë platini).
Aparatet e përdorur për polarizim (skanimin e potencialit) janë potenciostatet e tipeve
të mëposhtëme:
a) Potentiostat i tipit Tacussel PJT 24-1, të pajisur me pilovit për skanimin e
potencialit. Shpejtësia e skanimit 6mV/min.
Potenciali i qetësisë u mat pas afro 20-30 minutash.
Elektroda e platinit u përdor si elektrodë ndihmëse, ndërsa elektroda e
kalomelit e pajisur me kapilarin Lugin, u përdor si elektrodë referuese. Të
dhënat e matjeve u rregjistruan në mënyrë manuale.
b) Potenciostat i tipit Wavenow AFTP1, prodhim i kompanisë “PINE”. Gjatë
kësaj kohe, në tretësirën që ndodhet në celulën elektrokimike, gurgullohet azot
i gaztë për afro 30 min. Më pas në të zhyten elektroda e punës, elektroda
referuese dhe elektroda ndihmëse, si dhe realizohet lidhja e tyre me aparatin
(elektroda ndihmëse vendoset përballë elektrodës referuese). Shpejtësia e
skanimit është 6 mV/min. Të dhënat e matjeve u rregjistruan në kompjuter me
anë të programit “Aftermath” të kompanisë “PINE”.
Procedura e ndjekur gjatë matjeve eksperimentale:
a)
-

Ndërtimi dhe funksioni i potenciostatit:
Potenciostat me Pilovit për skanimin e potencialit
Celula ku vendoset elektroda e punës, elektroda referencë (kalomeli) që
përfundon me Lugin kapilare, si dhe elektroda ndihmëse (platini).
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Njohja dhe testimi i funksionimit të aparatit të përdorur (potenciostatit)
Vijimësia e hapave të ndjekur:
Polirohet sipërfaqja e punës së mostrës me letra poliruese me shkallë
ashpërsie të ndryshme (120, 240, 320, 600, 1000, 1500, and 4000)
Pastrohet mostra me ujë të distiluar
Pastrohet mostra me tretësirë acetoni dhe metanol
Pastrohet mostra me tretësirë acetoni dhe/ose metanol në banjë me
ultratinguj për afro 10 min.
Pastrohet mostra me ujë të distiluar dhe thahet me rrymë ajri të nxehtë
përpara dhe pas procesit të testimit
Ndërtimi i skemës eksperimentale dhe matja e potencialit të qetësisë për çdo
eksperiment
Polarizimi anodik i mostrës së metalit dhe regjistrimi i vlerave përkatëse të
rrymës
Polarizimi katodik i mostrës së metalit dhe regjistrimi i vlerave përkatëse të
rrymës
Pastrimi i mostrës me ujë të distiluar dhe trajtimi me tretësirë acidi
klorhidrik të holluar (0.05 – 0.1 M ) për të larguar produktet e korrozionit.
Përgatitja mostrës së metalit për eksperimentin e radhës.

Figura 8.3: Polarizimi i hekurit në mjedis acid [11]

Figura 8.4: Skemë e aparaturës për matjen e polarizimit anodik [11]
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Referuar rezultateve të paraqitura nëpërmjet përdorimit të këtyre metodave, mund të
themi se lëngjet jonikë shfaqin aftësi inhibuese optimale kundrejt metaleve të
ndryshëm në mjedise të ndryshme korrozioni.
8.3 Spektroskopia elektrokimike e impedancës [1]
Metodat elektrokimike të bazuara në rrymat alternative mund të përdoren për të marrë
pamje në mekanizmat e korrozionit dhe efektivitetin e metodave të kontrollit e
korrozionit. Në një qark të rrymës alternative, impedanca (rezistenca) është një
parametër proporcionaliteti midis tensionit dhe rrymës. Në spektroskopinë
elektrokimike të impedancës [electrochemical impedance spectroscopy (EIS)],
përgjigja e një elektrode ndaj sinjaleve të potencialit alternativ të frekuencës së
ndryshme interpretohen në bazë të modeleve të qarkut të ndërfaqjes elektrodë /
elektrolitit [136].

Figura 8.5: Skemë e modeleve të qarkut për të analizuar spektrat EIS

Figurat e mësipërme tregojnë dy modele qarku që mund të përdoren për të analizuar
spektrat EIS. Modeli më i thjeshtë për karakterizimin e ndërfaqjes metal-tretësirë,
përfshin tre parametrat thelbësorë: Rs (rezistenca e tretësirës), Cdl (kapaciteti i shtresës
dyfishe), dhe Rp (rezistenca e polarizimit). Kur kryhen matje direkte - rryme (d.m.th.
frekuenca është zero), impedanca (rezistenca) e kondensatorit i afrohet infinitit. Në
qarqet elektrike paralele, qarku me rezistencën më të vogël dominon, si rezultat në
këto kushte, matet shuma e Rs dhe Rp. Nëse Rs është e madhe, shpejtësia e
korrozionit nënvlerësohet.
Kur kontrolli i difuzionit është i rëndësishëm, një element tjetër, ZD, i quajtur
nganjëherë impedanca Warburg (w), shtohet në seri me Rp, siç tregohet në figurë.
Në spektroskopinë elektrokimike të impedancës (EIS), rezistenca e metalit që
korrodohet analizohet si një funksion i frekuencës. Një ndryshim sinusoidal i
potencialit aplikohet në elektrodën që korrodohet në një numër frekuencash, ω. Në
çdo frekuencë, forma e valës aktuale sinusoidale që rezulton është jashtë faze me
sinjalin e potencialit të aplikuar me një madhësi, këndi fazor θ, që varet nga
parametrat e qarkut. Amplituda e tanishme është proporcionale me inversin e
rezistencës së ndërfaqjes. Impedanca elektrokimike, Z (ω), është faktor
proporcionaliteti në marrëdhëniet midis sinjalit të tensionit dhe rrymës përkatëse.

Z ( ) 

E ( )
i( )

ku E është sinjali i tensionit, E = E0 sin (ωt); i është densiteti i rrymës, i = i0 sin (ωt+
θ); Z është impedanca (ohm - cm2); dhe t është koha (sekonda) [136].
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Impedanca është një numër kompleks që përshkruhet nga varësia frekuencë - modul, |
Z |, dhe këndi i fazës, θ, ose ndryshe, nga komponenti real, Z ′, dhe komponenti
imagjinar, Z’’.
Konvencioni matematikor për ndarjen e komponentëve realë dhe imagjinarë është të
shumëzosh madhësinë e komponentit imagjinar me j   1 dhe ti paraqesësh




vlerat reale dhe imagjinare si numëra kompleksë.
Ekuacionet për rezistencën elektrokimike janë, si më poshtë, [137]:

E  Ereal  Eimagjinar  E ' jE ''
I  I real  Iimagjinar  I ' jI ''
Z  Z ' jZ '' 
tan  

E ' jE ''
I ' jI ''

Z ''
Z'

Z  (Z ')2  (Z '')2
2

Në analizën e impedancës elektrokimike, zakonisht janë tre lloje të ndryshme të
grafikëve që përdoren zakonisht: grafikët Nyquist (plani kompleks, që tregon Z″
përkundrejt Z′) dhe dy lloje të ndryshme të grafikëve Bode, që tregojnë madhësinë e
rezistencës kundrejt logaritmit të frekuencës dhe duke treguar këndin e fazës
përkundrejt logaritmit të frekuencës.
Një shembull për çdo lloj grafiku është treguar në figurë. Figura më poshtë ilustron të
dhënat elektrokimike të impedancës të magnezit 99.9% në pH 9.2 borat natriumi.
Kjo figurë tregon një gjysmërreth të vetëm kapacitiv, që tregon se procesi i vetëm që
ndodh është transferimi i ngarkesës.
Figura tregon madhësinë Bode dhe madhësinë e këndit fazor për një sistem me
qark ekuivalent të paraqitur në figurën me sipër. Nga figura mund të shihet që, në
frekuenca shumë të ulëta,
Z = Rs + Rp
Në frekuenca shumë të larta, Z = R [138].

Figura 8.6: Të dhënat elektrokimike të impedancës për magnezin 99.9% në pH 9.2 borat
natriumi [138].
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8.4 Procedura e ndjekur dhe aparatura
- Përzgjedhja e lëngut jonik
- Ideimi i eksperimenteve
- Përgatitja e mjedisit korrodues (testues)
- Përgatitja e mostrës së metalit për testim
- Përzgjedhja e infrastrukturës së nevojshme (mjetet, reagentët dhe aparatura)
- Realizimi i matjeve dhe regjistrimi i të dhënave eksperimentale
- Përpunimi i të dhënave eksperimentale
- Diskutime të rezultateve
- Përfundime dhe rekomandime

Figura 8.7: Pamje gjatë matjeve potenciodinamike me potenciostatin (Tacussel të tipit PJT
24-1)

Figura 8.8: Pamje gjatë matjeve potenciodinamike me (Wavenow AFTP1 , prodhim i
kompanisë “PINE”)

8.5 Procedura e punës
-

Polirohet sipërfaqja e punës së mostrës me letra poliruese me shkallë ashpërsie
të ndryshme (120, 240, 320, 600, 1000, 1500, dhe 4000).
Pastrohet mostra me solucionet eter/aceton ose metanol në banjë me
ultratinguj për afro 10 min.
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Pastrohet mostra me ujë të distiluar dhe thahet me rrymë ajri të nxehtë pas çdo
pastrimi.
Ndërtohet skema dhe vihet potenciostati në punë.
Matet potenciali i qetësisë për çdo eksperiment.
Polarizohet mostra (në mënyrë anodike dhe katodike) dhe përftohen vlerat
përkatëse të rrymës.
Pastrohet mostra nga produktet e korrozionit, duke e vendosur për 10 minuta
në tretësirë 2 g/L në tretësirë acidi klorhidrik 1:1, për t’u përgatitur për
eksperimentin në vijim.

8.6 Skema e ndërtimit të elektrodës së punës së përdorur për matjet
potenciometrike
Për elektrodën e punës është përzgjedhur forma rrethore, sepse duke shmangur
sipërfaqet e mprehta ose me kënde shmanget mundësia për korrozionin me çarje.
Ndërkohë sipërfaqa e punës së elektrodës lidhet me metodën e matjes.
Në mënyrë që të merret një densitet rryme sa më i lartë sipërfaqa e punës duhet të jetë
sa më e vogël. Në rastin e elektrodës së përgatitur për matje sipërfaqa e punës është
rrethore me diameter Φ = 5 mm. Në figurë paraqitet skema e ndërtimit të mostrës së
metalit të përdorur për elektrodën e punës për testim.
Sipërfaqja e jashtme e mostrës së çelikut pastrohet me letër poliruese dhe më pas
fiksohet në qendrën e një cilindri tefloni me anë të derdhjes së epoksidit, i cili duke
qenë jopërcjellës shmang kontaktin e sipërfaqes anësore me tretësirën.
Në këtë mënyrë ndaj tretësirës ekspozohet vetëm sipërfaqa e punës.
Matjet elektrokimike u kryen duke përdorur potenciostatin Tacussel të tipit PJT 24-1,
i pajisur me Pilovit për skanimin e potencialit dhe potenciostatin Wavenow AFTP1 ,
prodhim i kompanisë “PINE”.

Figura 8.9: Skema e ndërtimit të elektrodës së punës së përdorur për matjet potenciometrike
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Figura 8.10: Skema e lidhjes dhe funksionimit të potenciostatit (Tacussel të tipit PJT 24-1)

Polarizimi potenciodinamik zhvillohet në një celulë treshe, ku si elektrodë ndihmëse
përdoret elektroda e platinit dhe si elektrodë reference u përdor elektroda e kalomelit,
e shoqëruar me urën lidhëse. Elektroda e punës, siç u përshkrua më sipër, është prej
çeliku me karbon të llojit 36CrMo dhe ka formë cilindrike. Sipërfaqa e punës së kësaj
elektrode ka formë rrethore dhe diametër 5 mm. Figura 8.10 jep një pamje nga afër të
celulës treshe, me elektrodat përkatëse.
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KAPITULLI IX
2-AMINOPIRIDINA DHE LËNGJE JONIKË TË PËRDORUR SI
INHIBITORË KORROZIONI
Në këtë punim është vlerësuar efektiviteti mbrojtjës dhe shpejtësia e korrozionit të
metaleve, me dhe pa prezencën e disa inhibitorëve. Në këtë punim është trajtuar
gjithashtu dhe mekanizmi i mbrojtjes nga korrozioni për inhibitorët e testuar, të
paraqitur si më poshtë vijon:
- Është studjuar ndikimi i klorururit n-decil-1-metil-3-imidiazoliumit në mbrojtjen e
korrozionit të çelikut (me markë 36CrMo) në tretësirë acidi klordidrik (HCl), me
përqendrime dhe temperatura të ndryshme. Në këtë rast, shpejtësia e korrozionit dhe
efikasiteti mbrojtës janë vlerësuar duke përdorur metodën gravimetrike (ose metoda e
humbjes në peshë).
- Është studjuar efikasiteti inhibues i dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-)
etilendiamina në përqendrime të ndryshme, në korrozionin e çelikut 36CrMo në
tretësirë acidi klorhidrik (HCl) 0.2 M, duke përdorur metodën e humbjes në peshë dhe
metodën e polarizimit potenciodinamik.
- Është studjuar efektiviteti mbrojtës i klorurit n-butil-1-metil-3-imidazoliumi
([BMIM]Cl) në korrozionin e çelikut 36CrMo në tretësirë NaCl 3%. Aftësia inhibuese
e [BMIM]Cl është vlerësuar për përqendrime të ndryshme të inhibitorit në
temperaturën e dhomës, duke përdorur në këtë rast metodën e polarizimit
potenciodinamik. Ndikimi i mundshëm i joneve jodur në korrozionin e çelikut
36CrMo u hetua nëpërmjet shtimit të jodurit të kaliumit KI në mjedisin korrodues.
- Është studjuar efektiviteti mbrojtës i 2-aminopiridinës si inhibitor i korrozionit për
çelikun 36CrMo në tretësirë NaCl 3% në temperaturën e dhomës (mjedisit), duke
përdorur teknikën e polarizimit potenciodinamik. U hulumtua gjithashtu edhe efekti i
jodurit të kaliumit KI në mjedisin korrodues.
- Është studjuar efektiviteti mbrojtës i 2-aminopiridinës ndaj korrozionit të çelikut
36CrMo në tretësirë H3PO4 për përqendrime të ndryshme të 2-aminopiridinës, në
përqendrime të ndryshme të acidit fosforik, në temperatura të ndryshme, me dhe pa
prezencën e joneve jodur, duke përdorur metodën e humbjes në peshë. U hulumtua
gjithashtu edhe efekti i sinergjik i jodurit të kaliumit KI.
- Është studjuar efektiviteti mbrojtës i bromurit të n-butil-1-metil-3-imidazoliumi
ndaj korrozionit të çelikut 36 CrMo në tretësirë NaCl 3% (në masë). Shpejtësitë e
korrozionit të mostrave të çelikut me karbon janë përcaktuar duke përdorur metodën e
humbjes në peshë në temperatura të ndryshme. Është hulumtuar gjithashtu edhe në
lidhje me efektin e mundshëm në procesin e korrozionit të shtimit të jodurit të
kaliumit KI.
- Është studjuar efektiviteti mbrojtës i heksafluorofosfat n-butil-1-metil-3imidazoliumi ndaj korrozionit të çelikut me karbon në tretësirë NaCl 3% (në masë).
Shpejtësia e korrozionit dhe efektiviteti mbrojtës janë vlerësuar duke përdorur
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metodën gravimetrike (metoda e humbjes në peshë). Gjithashtu, u hetua edhe efekti i
mundshëm sinergjik midis heksafluorofosfat n-butil-1-metil-3-imidazoliumi dhe
joneve jodur (I-), nëpërmjet shtimit të jodurit të kaliumit në mjedisin korrodues. Në
këtë punim vlerësohet mekanizmi mbrojtës ndaj korrozionit për këtë inhibitor.
- Është studjuar efektiviteti mbrojtës i bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit
([BMIM]Br) në korrozionin e çelikut me karbon 36CrMo në mjedis acid HCl,
nëpërmjet përdorimit të metodës së polarizimit potenciodinamik.
- Është studjuar efektiviteti mbrojtës i bis(trifluorometilsulfonil)amidur
triheksiltetradecilfosfoniumit në korrozionin e çelikut me karbon (36CrMo) në
tretësirë 3% NaCl, duke përdorur metodën e humbjes në peshë dhe metodën e
polarizimit potenciodinamik.
- Është studjuar korrozioni i çelikut me karbon në tretësirë 0.2 M HCl në prani të (R)amino-2-merkapto-3-propanoat metil hidroklorurit. Aftësia mbrojtëse e inhibitorit
(R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil hidroklorurit (ose L-Cysteine methyl ester
hydrochloride) u vlerësua në temperaturën e mjedisit, duke përdorur metodën e
humbjes në peshë dhe metodën e polarizimit potenciodinamik.
- Është studjuar ndikimi i bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit (BMIMBr) në
korrozionin e aliazhit të bakrit në tretësirë HNO3 2.5 M, duke përdorur metodën e
humbjes në peshë në temperatura të ndryshme.
- Është studjuar efikasiteti mbrojtës ndaj korrozionit i lëngut jonik: kloruri i butil-1metil-3-imidazoliumit ([BMIM]CI)), ndaj korrozionit të aliazhit të aluminit AA6063
në tretësirë HCl 0.5 M në temperatura të ndryshme, duke përdorur metodën e humbjes
në peshë dhe metodën e polarizimit potencialinamik.
- Është studjuar korrozioni i aliazhit të aluminit 6063 në tretësirë fiziologjike, me dhe
pa shtim të bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumi. Ndikimi i
përqendrimit të inhibitiorit mbi shpejtësinë e korrozionit të aliazhit të aluminit 6063
në tretësirë fiziologjike në temperaturë 37 °C u studjua duke përdorur metodën e
humbjes në peshë dhe metodën e polarizimit potencialinamik.
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9.1 Vlerësimi i qëndrueshmërisë ndaj korrozionit të çelikut në prani të 2aminopiridinës
9.1.1 Vlerësimi i qëndrueshmërisë ndaj korrozionit të çelikut me karbon në
tretësirë 3% NaCl në prani të 2-aminopiridinës
Një larmi e gjerë e materialeve metalikë përdoren në degë të ndryshme të industrisë.
Çeliku është një nga metalet më të përdorura për shkak të kombinimit të vetive të tij
mekanike, qëndrueshmërisë dhe kostos relativisht të ulët të prodhimit. Megjithatë,
çeliku i zakonshëm është një metal i ndjeshëm ndaj korrozionit, veçanërisht në
tretësirat që përmbajnë jone klorur. Një kategori e inhibitorëve organikë që përdoren
si inhibitorë të korrozionit janë dhe aminat. Në këtë punim, paraqitet efektiviteti
mbrojtës i 2-aminopiridinës ndaj korrozionit i çelikut me karbon në tretësirë klorur
natriumi NaCl 3% në temperaturën e dhomës (temperaturë mjedisi).
Në këtë punim është hetuar edhe efekti i jodurit të kaliumit KI në procesin e
korrozionit. Përformanca e mbrojtjes nga korrozioni të inhibitorit të testuar u studiua,
duke përdorur teknikat e humbjes në peshë dhe të polarizimit potenciodinamik.
Korrozioni i çelikut në mjedise të ndryshme ka patur dhe vazhdon të këtë interes të
madh për komunitetin shkencor, për shkak të gamës së gjerë të aplikimeve të këtij
materiali metalik dhe kostos ekonomike që mbart ky fenomen [155-159]. Disa
metoda, duke përfshirë mbrojtjen katodike [157] dhe anodike [158], si dhe lloje të
ndryshme të veshjeve (organike, inorganike dhe metalike) [159-160] përdoren për të
mbrojtur çelikun. Sidoqoftë, për shkak të kostos relativisht të ulët, shtimi i
inhibitorëve vijon të jetë aktualisht një nga metodat më të përdorura të mbrojtjes nga
korrozioni [142], [161].
Në vitet e fundit, vihet re një interes në rritje për përdorimin e inhibitorëve miqësorë
ndaj mjedisit [162-164], megjithëse, disa nga komponimet organike me natyrë toksike
ende përdoren gjerësisht si inhibitorë të korrozionit për çelikun në mjedise të
ndryshme [132], [165]. Këto komponime mbrojnë çelikun, duke formuar një film të
hollë sipërfaqësor në sipërfaqen e metalit, qoftë përmes kimisorbimit dhe formimit të
një kompleksi me këta përbërës të pranishëm në mjedisin e korrozionit ose thjesht
adsorbim fizik [161]. Aftësia për mbrojtjen nga korrozioni e disa komponimeve
organike është e lidhur kryesisht me praninë e atomeve (N, S,O), të cilat shërbejnë si
qendra aktive të adsorbimit në sipërfaqen e metalit.
Aminat njihen mirë si frenuesit e korrozionit në përgjithësi, dhe për çelikun në veçanti
[166-168]. Ato adsorbohen në sipërfaqen e çelikut përmes lidhjeve midis çiftit
elektronik të azotit dhe orbitaleve-d të hekurit.
Përbërësi organik i testuar në këtë studim, 2-aminopiridina, është një aminë
aromatike. Për më tepër, disa grupe kërkimore paraqesin gjithashtu edhe ndikimin e
halogjenurëve të kaliumit (kryesisht KI) në efektivitetin mbrojtës të aminave [57],
[166-168], [169]. Në disa raste, qëndrueshmëria ndaj korrozionit rritet, për arsye të
bashkëveprimit të halogjenureve me inhibitorin e përdorur, gjë që çon në rritjen e
mbulimit të sipërfaqes dhe në këtë mënyrë në rritjen e efektivitetit te inhibitorit [56].
Në këtë punim paraqitet efikasiteti mbrojtës i 2-aminopiridinës si inhibitor i
korrozionit për çelikun 36CrMo në tretësirë NaCl 3% në temperaturën e dhomës
(mjedisit), duke përdorur teknikën e polarizimit potenciodinamik. U hulumtua
gjithashtu edhe efekti sinergjik i jodurit të kaliumit KI [170].
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9.1.2 Vlerësimi i rolit inhibues të 2-Aminopiridinës si inhibitor për çelikun me
karbon në tretësirë H3PO4 në prezencë të jodurit të kaliumit KJ
Inhibitorët përdoren gjerësisht për mbrojtjen e metaleve nga korrozioni sepse ata
përbëjnë një nga mënyrat efikase dhe ekonomike. Përzgjedhja e inhibitorit që përdoret
varet nga shumë faktorë, të tillë si: natyra e tyre, kostua, sasia, ndikimi në mjedis, etj.
Lëngjet jonikë dhe ekstraktet bimore ofrojnë efikasitet të mirë mbrojtës ndaj
korrozionit, të cilët në përgjithësi janë miqësorë me mjedisin dhe mbartin kosto të
ulët.
Në këtë punim vlerësohet efektiviteti mbrojtës i 2-aminopiridinës ndaj korrozionit të
çelikut 36CrMo në tretësirë H3PO4.
Aftësia inhibuese e 2-aminopiridinës është testuar për përqendrime të ndryshme të
acidit fosforik, duke përdorur metodën e humbjes në peshë.
9.2 Lëngje jonikë të përdorur si inhibitorë korrozioni
9.2.1 Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të klorururit n-decil-1-metil-3imidiazoliumit në korrozionin e çelikut 36CrMo në tretësirë acidi (HCl)
Korrozioni është një faktor i rëndësishëm që ndikon ndjeshëm jo vetëm në kohën e
përdorimit, por edhe në vetitë mekanike të objekteve metalike në përgjithësi.
Parandalimi dhe frenimi i këtij fenomeni ka një rëndësi më të madhe për pajisjet e
çelikut dhe materialet e përdorura në industri. Në shumë procese industriale përdoren
tretësira acide të cilat përshpejtojnë dëmtimin e metaleve. Me qëllim, minimizimin e
korrozionit elektrokimik, janë testuar lëngje jonikë të ndryshëm.
Korrozioni paraqet një shqetësim të përhershëm për industrinë në përgjithësi [139].
Thyerjet ose dëmtimi i pjesëve metalike në industri si rezultat i korrozionit ka një
ndikim të madh ekonomik dhe mjedisor [47], [52]. Gjithmonë ekziston një sfidë e
përhershme që grupet e kërkimit të gjejnë një metodë të përshtatshme mbrojtjeje ndaj
korrozionit[25]. Kohët e fundit puna kërkimore është përqendruar në gjetjen dhe
testimin e inhibitorëve miqësorë ndaj mjedisit (të ashtuquajturit ‘frenuesit e gjelbër’
ose ‘green inhibitors’), si dhe në lëngjet jonikë [140].
Në këtë disertacion është vlerësuar efikasiteti mbrojtës i klorururit n-decil-1-metil-3imidiazoliumit në mbrojtjen e korrozionit të çelikut (me markë 36CrMo) në tretësirë
acidi klordidrik (HCl), me përqendrime dhe temperatura të ndryshme. Në këtë rast,
shpejtësia e korrozionit dhe efikasiteti mbrojtës janë vlerësuar duke përdorur metodën
gravimetrike (ose metoda e humbjes në peshë). Rezultatet tregojnë se rritja në
përqendrim e klorururit të n-decil-1-metil-3-imidiazoliumit rezulton me ulje në
shpejtësinë e korrozionit të çelikut 36CrMo në mjedisin acid. Efikasiteti mbrojtës ulet
me rritjen e temperaturës së mjedisit korrodues. Në këtë punim është trajtuar
gjithashtu dhe mekanizmi mbrojtës ndaj korrozionit për këtë inhibitor (frenues
korrozioni).
Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës i klorurit të 1-decil-3-metilimidazoliumit ndaj
çelikut 36 CrMo në mjedis acid (HCl), është realizuar në përqendrime të ndryshme
acidi dhe temperatura të ndryshme [141].
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9.2.2 Studimi i rolit mbrojtës të dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1)etilendiamina në korrozionin e çelikut me karbon në mjedis acidi klorhidrik
Lloje të ndryshme të çelikut përdoren gjerësisht në jetën e përditshme dhe veçanërisht
në industri. Shumë metale dhe në veçanti çeliqet me karbon janë të ndjeshme ndaj
korrozionit në mjedise të ndryshme, të cilët shkurtojnë jetën e strukturave metalike
dhe për rrjedhojë shkaktojnë humbje ekonomike.
Tretësirat acide përdoren për trajtimin dhe pastrimin e sipërfaqeve të metaleve ose të
aliazheve metalike, si dhe në disa procese teknologjike, gjë që shkakton korrozion të
pajisjeve metalike. Inhibitorët organikë janë testuar në mënyrë efektive si frenues të
korrozionit për disa metale dhe në veçanti për çeliqet me karbon.
Krahas aftësive mekanike, qëndrueshmëria ndaj korrozionit është një kriter i
rëndësishëm në përzgjedhjen dhe përdorimin e materialeve metalike në mjedise të
ndryshme [12], [142].
Sidoqoftë, në varësi të kushteve të punës ose mjedisit në të cilin është ekspozuar një
pajisje/strukturë metalike e caktuar nuk është e mundur që të shmanget plotësisht
korrozioni [52], [142].
Në këtë mënyrë, testimi dhe përdorimi i metodave të reja për minimizimin e
korrozionit është i domosdoshëm dhe përbën një përpjekje në vijimsi për kërkuesit
shkencorë, projektuesit dhe teknologët. Një drejtim i rëndësishëm i hulumtimit në
këtë fushë është njohja e mekanizmit të korrozionit dhe rritja e rezistencës ndaj
korrozionit të materialeve metalikë në mjedise të caktuara. Për më tepër, këto teste do
të ndihmojnë në përzgjedhjen e duhur të materialit që do të përdoret në të ardhmen
[142].
Për shkak të kombinimit të vetive të tyre mekanike dhe rezistencës ndaj korrozionit në
mjedise të caktuara, çeliku me karbon është gjerësisht i përdorur në industri, ndër të
tjera, si pjesë e strukturave të ndryshme metalike dhe në impiantet e trajtimit të
ujërave [12], [52].
Ndjeshmëria e çelikut me karbon ndaj korrozionit është e lartë veçanërisht në mjedise
acide. Përdoren disa metoda për të kontrolluar korrozionin e metaleve, por shtimi i
inhibitorëve ka qenë deri tani më e zakonshmja [143].
Edhe pse të quajturët "inhibitorë të gjelbër" [131], [144-147] kanë gjetur përdorim të
madh në vitet e fundit në mbrojtjen e korrozionit, komponimet organike tradicionale
ende përdoren gjerësisht si frenues të korrozionit. Disa grupe të përbërjeve organike
paraqiten si frenues të efektshëm të korrozionit për çelikun me karbon në mjedis acid
[135], [148-150].
Dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-)etilendiamina është paraqitur më parë si
frenues korrozioni në mjedis acid [151]. [151] paraqesin efikasitetin e inhibimit të
dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-)etilendiaminës në korrozionin e bakrit në
tretësirë HNO3 2M, duke përdorur teknikën e humbjes në peshë dhe teknikën
elektrokimike. Të njëjtët autorë [152] kanë testuar këtë inhibitor për çelikun C38 në
tretësirë 0,5 M H2SO4.
Në punim është studjuar efikasiteti inhibues i dihidroklorur monometanolat N-(naftil1-) etilendiamina, në përqendrime të ndryshme, në korrozionin e çelikut 36CrMo në
tretësirë acidi klorhidrik (HCl) 0.2 M, duke përdorur metodën e humbjes në peshë dhe
metodën e polarizimit potenciodinamik. Rezultatet treguan se qëndrueshmëria ndaj
korrozionit të çelikut me karbon rritet kur rritet përqendrimi i lëngut jonik.
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Efikasiteti i inhibitorit u vlerësua nga të dhënat e marra, duke përdorur teknikën e
humbjes në peshë dhe teknikën e polarizimit potenciodinamik. Matjet u kryen në tre
përqendrime të ndryshme të inhibitorit (d.m.th. 1 mM, 3 mM dhe 5 mM) në tretësirë
HCl 0,2 M në temperaturën e dhomës [153].
9.2.3 Vlerësimi i rolit inhibues të klorurit të 1-butyl-3-methylimidazoliumit ndaj
korrozionit të çelikut me karbon në tretësirë 3% NaCl
Në këtë punim testohet ndikimi i 1-butyl-3-methylimidazoliumit (si një lëng jonik)
ndaj korrozionit të një metali.
Lëngjet jonikë janë përgjithësisht kripëra organike miqësorë me mjedisin, që tregojnë
aftësi të mira inhibuese për disa materiale metalike, që përfshijnë: çelikun, aluminin,
bakrin, zinkun, nikelin, etj, në mjedise të ndryshme korroduese.
Struktura e lëngjeve jonikë përbëhet nga dy pjesë: pjesa anionike dhe pjesa kationike.
Në përgjithësi lëngjet jonikë janë të përbërë nga heteroatome që shërbejnë si qendra
adsorbimi me metalin. Në kushte të zakonshme lëngjet jonikë ndodhen në trajtë të
lëngët. Gjithashtu, lëngjet jonikë janë komponime që posedojnë presion avulli të
papërfillshëm, shfaqin qëndrueshmëri të lartë termike, aktivitet sipërfaqësor të lartë,
pikë të ulët shkrirjeje (zakonisht nën 100 °C).
Në këtë punim vlerësohet efektiviteti mbrojtjës i klorurit n-butil-1-metil-3imidazoliumi ([BMIM]Cl) në korrozionin e çelikut 36CrMo në tretësirë NaCl 3 %.
Aftësia inhibuese e [BMIM]Cl është vlerësuar për përqendrime të ndryshme të tij, në
temperaturën e dhomës, duke përdorur në këtë rast metodën e polarizimit
potenciodinamik.
Ndikimi i mundshëm i joneve jodur në korrozionin e çelikut 36CrMo u hetua
nëpërmjet shtimit të jodurit të kaliumit KI në mjedisin korrodues në masën 0.1%
[154].
9.2.4 Bromuri n-butil-1-metil-3-imidazoliumi si inhibitor korrozioni për çelikun
me karbon në tretësirë NaCl 3%
Korrozioni është një proces elektrokimik që ndikon në strukturën dhe vetitë mekanike
të metaleve apo të aliazheve metalike që çon në dëmtimin dhe shkatërrimin e
pajisjeve. Procesi i korrozionit nuk është i mundur të frenohet plotësisht, por ndërkohë
është e mundur që ky proces të parandalohet, nëpërmjet mënyrave për ta kontrolluar
atë. Krahas metodave të tjera, shtimi i sasive të vogla të inhibitorëve në mjedisin
korrodues është një nga metodat më efektive dhe më praktike për të mbrojtur metalet.
Përdorimi i lëngjeve jonikë, ka tërhequr vëmendjen e studiuesve si inhibitorë të
mundshëm të korrozionit për metalet në përgjithësi dhe për çelikun në veçanti.
Një interes në rritje është parë në vitet e fundit lidhur me përdorimin e lëngjeve jonikë
si inhibitorë të korrozionit për disa materiale metalike, përfshirë çelikun, aluminin,
bakrin, zinkun, nikelin dhe titanin, në mjedise të ndryshme korroduese [135]. Lëngjet
jonikë janë përgjithësisht substanca miqësore ndaj mjedisit dhe shfaqin aftësi të mira
mbrojtëse [171-172]. Struktura e këtyre kripërave organike përmban në të pjesën
kationike dhe pjesën anionike, të përbërë nga disa heteroatome që shërbejnë si qendra
adsorbimi.
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Për më tepër, këto komponime posedojnë presion të papërfillshëm të avullit, stabilitet
të lartë termik, aktivitet të lartë sipërfaqësor dhe pikë të ulët shkrirjeje (zakonisht nën
100 °C) [119]. Çeliku është një metal që përdoret shumë në aplikimet detare, dhe për
këtë arsye, për analogji në përbërje me mjedisin korrodues detar, është përdorur në
këtë punim tretësira NaCl 3% [12], [47], [139], [173].
Në këtë punim është vlerësuar aftësia mbrojtëse e bromurit të n-butil-1-metil-3imidazoliumi ([BMIM]Br) në korrozionin e çelikut 36CrMo në tretësirë NaCl 3%, në
gjendje qetësie në kushtet e ajrimit natyror. Është studiuar ndikimi i përqendrimit të
inhibitorit dhe i temperaturës. Për më tepër, efektiviteti i bromurit të n-butil-1-metil-3imidazoliumi ([BMIM]Br) u hetua edhe në prezencë të joneve jodur, nëpërmjet
shtimit në mjedisin korrodues të KI [131], [133]. Për të vlerësuar efektivitein mbrojtës
të bromurit të n-butil-1-metil-3-imidazoliumi është përdorur metoda e humbjes në
peshë.
Në këtë punim vlerësohet efektiviteti inhibues i bromurit të n-butil-1-metil-3imidazoliumi në mbrojtjen nga korrozioni të çelikut 36 CrMo në tretësirë NaCl 3%
(në masë). Shpejtësitë e korrozionit të mostrave të çelikut me karbon janë përcaktuar
duke përdorur metodën e humbjes në peshë përkatësisht në temperaturat 18°C, 30°C
dhe 40 °C. Është hulumtuar gjithashtu edhe në lidhje me efektin e mundshëm në
procesin e korrozionit të shtimit të jodurit të kaliumit KI 0.1% (në masë). Efektiviteti
inhibues (mbrojtës) i bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit rritet me përqendrimin
e tij deri në 96.46%. Vihet re një rritje e efektivitetit mbrojtës të bromurit të n-butil-1metil-3-imidazoliumi me rritjen e temperaturës. Në punim diskutohet dhe gjithashtu
jepen vlerësime edhe për mekanizmin mbrojtës ndaj korrozionit për këtë inhibitor
[174].
9.2.5 Korrozioni i çelikut me karbon në tretësirë NaCl 3% në prezencë të
heksafluorofosfat n-butil-1-metil-3-imidazoliumi
Çeliku me karbon është një nga materialet më të përdorura në industri për shkak të
vetive të tij. Sidoqoftë, çeliku me karbon kur është i ekspozuar ndaj mjediseve me
agresivitet të lartë është i ndjeshëm ndaj fenomenit të korrozionit.
Korrozioni i çelikut me karbon që përdoret në jetën e përditshme ose në aplikimet
industriale mbetet një sfidë e vazhdueshme për kërkuesit, projektuesit, teknologët, etj.
[12]. Materialet dhe pajisjet prej çeliku ekspozohen vazhdimisht në mjedise
korroduese në procese të ndryshme industriale dhe jo vetëm [47], [139]. Një sërë
përbërjesh organike përdoren gjerësisht për të mbrojtur çelikun. Sidoqoftë, toksiciteti i
disa prej këtyre komponimeve ka motivuar kërkuesit për studimin e të ashtuquajturve
komponime organike "të gjelbër" si frenues të korrozionit [173]. Lëngjet jonikë në
përgjithësi janë miqësorë me mjedisin dhe janë testuar si inhibitorë të korrozionit për
disa metale në mjedise të ndryshme korroduese [119], [131], [133].
Çeliku me karbon përdoret në disa aplikime dhe në disa mjedise korroduese. Një
mjedis korrodues i zakonshëm i testuar është tretësira e NaCl 3% [52], [175].
Lëngjet jonikë janë studiuar gjerësisht si inhibitorë në korrozionin e metaleve apo
aliazheve metalike. Ndërkohë, [176] thekson nevojën për trajtimin me kujdes të
lëngjeve jonikë në disa raste, përsa i përket vetive të tyre (të tilla si: toksiciteti,
stabiliteti, etj.) ashtu sikurse çdo kimikat tjetër me toksicitet të panjohur.
Lëngjet jonikë (LJ) janë tretësa teknologjikë të përparuar, që janë sintetizuar për t'iu
përshtatur një aplikimi të caktuar. Ata jo gjithmonë mund të konsiderohen ose të
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përshkruhen si tretësa të gjelbër. P.sh tregohet se heksafluorofosfat n-butil-1-metil-3imidazoliumi, [C4mim][PF6], si një lëng jonik shumë i përdorur, mund të zbërthehet
në kushte të caktuara duke çliruar produkte toksike (HF, POF3, etj) për shkak të
hidrolizës së anionit [PF6]-, duke dëmtuar objektet prej çeliku.
Në këtë punim është studjuar dhe testuar performanca inhibuese e heksafluorofosfat
n-butil-1-metil-3-imidazoliumi si inhibitor korrozioni për çelikun 36CrMo në një
tretësirë NaCl 3% , në temperaturat 19 °C, 30 °C dhe 40 °C.
Në këtë punim shpejtësia e korrozionit dhe efektiviteti mbrojtës janë vlerësuar duke
përdorur metodën gravimetrike (metoda e humbjes në peshë). Gjithashtu, u hetua
edhe efekti i mundshëm sinergjik midis heksafluorofosfat n-butil-1-metil-3imidazoliumi dhe joneve jodur (I-), nëpërmjet shtimit të jodurit të kaliumit në
mjedisin korrodues. Rezultatet tregojnë se një rritje në përqendrim e heksafluorofosfat
n-butil-1-metil-3-imidazoliumi çon në një shpejtësi më të ulët të korrozionit të
mostrave të çelikut me karbon të zhytura në tretësirë NaCl 3%. Efektiviteti mbrojtës i
heksafluorofosfat n-butil-1-metil-3-imidazoliumi u ul me rritjen e temperaturës. Në
këtë punim vlerësohet gjithashtu edhe mekanizmi mbrojtës ndaj korrozioni i këtij
inhibitori.
Vlerësimi i aftësisë inhibuese (mbrojtëse) të heksafluorofosfat n-butil-1-metil-3imidazoliumi ([BMIM]PF6) ndaj korrozionit të çelikut 36CrMo në tretësirë 3% NaCl,
është realizuar në gjendje qetësie dhe në kushte të ajrimit natyror [176]. Gjithashtu
është studjuar ndikimi i përqendrimit dhe i temperaturës në efektivitetin mbrojtës të
inhibitorit. Për më tepër, është vlerësuar mundësia e ndikimit të joneve jodur në
shpejtësinë e korrozionit dhe efektivitetin e lëngut jonik, nëpërmjet shtimit të jodurit
të kaliumit KI në mjedisin korrodues. Për të vlerësuar efektivitetin mbrojtës është
përdorur metoda e humbjes në peshë [176].
9.2.6 Vlerësimi i rolit inhibues të bromurit të n-butil-1-metil-3-imidazoliumi ndaj
çelikut me karbon 36CrMo në mjedis acid.
Korrozioni është një fenomen shkatërrues që ndikon shumë negativisht në
jetëgjatësinë e konstruksioneve/pajisjeve metalike. Ai sjell dëme të konsiderueshme
ekonomike dhe mjedisore [25], [139]. Në industri ky fenomen është më i theksuar
[52]. Vlerësohet që në vendet e industrializuara kostua direkte e korrozionit përbën
afërsisht 3-5% të prodhimit të përgjithshëm bruto (GDP) [25],[142]. Korrozioni
përshpejton shkallën e amortizimit të pajisjeve dhe linjave të ndryshme prej çeliku që
përdoren në industri [47], [142].
Për minimizimin dhe kontrollin e korrozionit të metaleve apo të aliazheve metalike në
proceset industriale aplikohet përdorimi i inhibitorëve. Përdorimi i inhibitorëve është i
rëndësishëm në shumë procese, por vecanërisht në trajtimin e sipërfaqeve të metaleve
dhe përgatitjen e tretësirave pastruese [52], [145]. Referuar literaturës, një përdorim të
veçantë për mbrojten e metaleve nga korrozioni kanë dhe lëngjet jonikë [144-145].
Në këtë punim është studjuar efektiviteti mbrojtës i lëngut jonik: bromur i n-butil-1metil-3-imidazoliumit ([BMIM]Br) në korrozionin e çelikut me karbon 36CrMo në
mjedis acid HCl.
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Për përzgjedhjen e inhibitorit janë kryer disa prova paraprake orientuese, si p.sh me
Imidazol 96%.
Bromuri i butil- 1-metil -3-imidazoliumit është një lëng jonik dhe gjithashtu në një
masë të madhe karakteristikat e tij varen nga anioni i përdorur [146].
9.2.7 Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës
të bis(trifluorometilsulfonil)amidur triheksiltetradecilfosfoniumit në korrozionin
e çelikut me karbon në tretësirë 3% NaCl
Studimi dhe parandalimi i fenomenit të korrozionit paraqet jo vetëm interes shkencor,
por edhe ekonomik dhe mjedisor. Korrozioni është një proces elektrokimik i
pranishëm në konstruksionet metalike dhe zhvillohet sipas ligjeve themelore të
termodinamikës. Mungesa e trajtimit të tij shkakton avari dhe mbart një efekt
ekonomik të konsiderueshëm. Produktet e korrozionit dëmtojnë cilësinë e objekteve
në studim, duke bërë të nevojshëm zëvendësimin e tyre. Mbrojtja ndaj korrozionit
lidhet me masat që duhen marrë për të shmangur dëmtimet nga korrozioni që në fazën
fillestare të projektimit. Shkaku për shfaqjen e korrozionit mund të jetë vetë metali
(heterogjeniteti i tij) dhe/ose mjedisi rrethues. Mbrojtja nga korrozioni lidhet me
zbulimin e shkaqeve të korrozionit dhe me përzgjedhjen e metodave për parandalimin
e tij. Ndonëse procesi i korrozionit nuk mund të parandalohet plotësisht, por është e
mundur që ky proces të ngadalësohet [142-143], [177]. Një metodë që aplikohet në
industri për mbrojtjen e metaleve nga korrozioni është përdorimi i inhibitorëve.
Veprimi mbrojtës i inhibitorit lidhet me adsorbimin kimik dhe/ose fizik, të tij në
sipërfaqe të metalit. Shumë inhibitorë që përdoren sot janë sintetizuar nga lëndë të
para organike dhe inorganike [149], [178]. Shumica e këtyre inhibitorëve janë të
dëmshëm ndaj mjedisit. Kjo ka çuar në kërkime dhe testime për inhibitorë të tjerë jo
toksikë.
Metodat e mbrojtjes nga korrozioni janë të shumëllojshme, ndër të cilat mund të
përmendim: izolimi i metalit nga mjedisi korrodues nëpërmjet veshjes së metalit me
një metal tjetër ose jo, mbrojtja anodike dhe katolike, përdorimi i inhibitorëve të
korrozionit, etj [142-143], [177]. Ndër këto metoda, shtimi i inhibitorëve ka gjetur një
përdorimi më të gjerë. Një numër i konsiderueshëm komponimesh natyrore ose të
sintezuara janë përdorur si inhibitorë korrozioni [145], [149], [178].
Në këtë aspekt edhe një numër lëngjesh jonikë janë testuar si inhibitorë për
kombinime të ndryshme metal-mjedis korrodues [180-181]. Lëngjet jonikë janë
komponime jonike, të cilët krahas fushave të tjera, përdoren edhe në fushën e
korrozionit dhe për këtë arsye në rritje [127], [179], [182-184]. Disa nga
karakteristikat lëngjeve jonikë janë: volatiliteti i ulët, stabiliteti i lartë kimik dhe
elektrokimik [185]. Shumica e tyre janë miqësorë ndaj mjedisit dhe të përshtatshëm
biologjikisht.
Elektronet e lidhjeve shumëfishe të kationit apo elektronet e lira të elementëve të tillë
si azoti, në përbërje të lëngjeve jonikë, formojnë një shtresë filmi mbrojtës (barrierë)
në sipërfaqe të metaleve (p.sh Al, Mg, çeliku, etj), duke zhvendosur ujin nga kontakti
direkt me metalin [15], [130], [131], [132], [135], [186]. Lëngjet jonikë që përmbajnë
jonin fosfonium, janë përdorur gjerësisht si inhibitorë korrozioni kryesisht për çelikun
me karbon në mjedis acid [129], [187-188].
Bis(trifluorometilsulfonil)amidur i triheksiltetradecilfosfoniumit është përdorur për
mbrojtjen e aluminit AA5083 nëpërmjet formimit të shtresave pasive [127].
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Modifikimi i mjedisit korrodues përmes shtimit të inhibitorëve është një nga metodat
më të efektshme në mbrojtjen nga korrozioni. Studime të vazhdueshme kryhen
vazhdimisht për zbulimin dhe testimin e inhibitorëve të rinj.
Në këtë punim është vlerësuar efektiviteti mbrojtës i bis(trifluorometilsulfonil)amidur
triheksiltetradecilfosfoniumit në korrozionin e çelikut me karbon (36CrMo) në
tretësirë 3% NaCl, duke përdorur metodën e humbjes në peshë dhe atë të polarizimit
potenciodinamik.
Shtimi i bis(trifluorometilsulfonil)amidur triheksiltetradecilfosfoniumit ul shpejtësinë
e korrozionit dhe efektiviteti mbrojtës i tij rritet me rritjen e përqendrimit të
inhibitorit.
Kurbat e polarizimit potenciodinamik tregojnë se bis(trifluorometilsulfonil)amidur
triheksiltetradecilfosfoniumit vepron si një inhibitor i përzier, me ndikim më të
theksuar në reaksionin anodik.
Matjet janë realizuar në temperaturën e dhomës (afro 20°C), në tretësirë 3% NaCl që
përmban përqendrime të ndryshme të inhibitorit [189].
9.2.8 Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat
metili hidroklorur në korrozionin e çelikut me karbon në mjedis acid
Çeliku me karbon përdoret gjerësisht në ndërtim dhe në industrinë e naftës dhe gazit.
Ky material është i ndjeshëm ndaj korrozionit në mjedise të ndryshme, sidomos në
tretësira acide. Në një numër të madh rastesh inhibitorët organikë janë të përshtatshëm
për të kontrolluar korrozionin e çelikut me karbon në tretësira acide.
Në kohët e sotme industria përballet me zvogëlimin e lëndëve të para natyrore. Nga
ana tjetër, korrozioni elektrokimik dëmton objektet metalike të industrisë, duke rritur
në këtë mënyrë koston dhe nevojat e industrisë për lëndë të para minerale [43], [190].
Korrozioni zvogëlon aftësitë mekanike të metaleve dhe produktet e tij dëmtojnë
mjedisin [11-12], [177].
Në mënyrë të vazhdueshme kërkuesit janë përqendruar më tepër në përzgjedhjen,
testimin dhe përdorimin e inhibitorëve efektivë, që kanë kosto të ulët dhe janë
miqësorë me mjedisin, duke zëvendësuar inhibitorët toksikë tradicionalë [145], [191].
Aminoacidet po gjejnë përdorim si frenues të korrozionit elektrokimik të metaleve
apo aliazheve metalike, të tillë si çeliku, alumini, bakri, zinku, në mjedise të ndryshme
të ekspozimit të tyre [7], [193-194].
Sipas literaturës aminoacidet gjejnë përdorime të shumta në mjekësi, si substanca
miqësore me mjedisin, jotoksike, lehtësisht të biodegradueshme dhe me kosto të ulët.
Disa nga përdorimet në fushën e korrozionit të aminoacideve dhe derivative të tyre si
inhibitorë janë dhënë nga [7], [152], [193]. Rezultatet e tyre tregojnë se prezenca e
aminoacideve në mjedis korrodues acid, zvogëlon shpejtësinë e korrozionit dhe rrit
efektivitetin mbrojtës ndaj metaleve.
Disa prej faktorëve kryesorë të korrozionit elektrokimik janë: lloji i metalit, lloji i
mjedisit korrodues, temperatura, pH, etj. Përzgjedhja e metalit në varësi të këtyre
faktorëve luan rol të rëndësishëm në zvogëlimin e korrozionit elektrokimik [11-12],
[142], [177].
Për parandalimin dhe zvogëlimin e korrozionit përdoren inhibitorët organikë dhe
inhibitorët inorganikë. Shumë nga këta inhibitorë janë toksikë dhe të dëmshëm për
mjedisin. Për këtë arsye kërkimet dhe testimet për inhibitorë të tjerë vijojnë ende
[178], [149].
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Metodat e mbrojtjes nga korrozioni janë të shumëllojshme, ndër të cilat mund të
përmendim: izolimi i metalit nga mjedisi korrodues nëpërmjet galvanizimit, mbrojtja
anodike, mbrojtja katodike, përdorimi i inhibitorëve të korrozionit, etj. [149], [157],
[185]. Ndër këto metoda, përdorimi i inhibitorëve ka gjetur një përdorim të gjerë.
Literatura e studiuar tregon se janë përdorur si inhibitorë një numër i konsiderueshëm
komponimesh me bazë natyrore ose të sintezuara [145], [178], [195-196].
Inhibitori formon një barrierë mbrojtëse në sipërfaqe të metaleve, duke izoluar
metalin nga kontakti me mjedisin korrodues. Aminoacidet, janë përdorur si inhibitorë
korrozioni për metalet në mjedis acid [192], [194].
Në literaturë tregohet përdorimi i (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil
hidrokloruri si inhibitor për mbrojtjen e bakrit, zinkut dhe çelikut në mjedis acid [192194].
Në këtë punim tregohet korrozioni i çelikut me karbon në tretësirë 0.2 M HCl në prani
të (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil hidroklorurit. Roli mbrojtës i (R)-amino2-merkapto-3-propanoat metil hidroklorurit (ose L-Cysteine methyl ester
hydrochloride) është vlerësuar në temperaturën e mjedisit (20-25°C), duke përdorur
metodën e humbjes në peshë dhe metodën e polarizimit potenciodinamik. Efektiviteti
mbrojtës i inhibitorit u përcaktua, duke përdorur metodën e humbjes në peshë dhe
metodën e polarizimit potenciodinamik. Matjet janë realizuar në tretësirë 0.2 M HCl
referuar sasive të ndryshme të inhibitorit [198].
Rezultatet e përftuara nëpërmjet matjeve eksperimentale tregojnë uljen e shpejtësisë
së korrozionit për çelikun me karbon në tretësirën 0.2 M HCl në prani të (R)-amino-2merkapto-3-propanoat metil hidroklorurit. Vlerat e shpejtësisë së korrozionit të
përftuara me metodën e humbjes në peshë dhe polarizimit potenciodinamik janë të
përafërta. Kurbat e polarizimt tregojnë se (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil
hidrokloruri vepron si inhibitor i përzier.
9.2.9 Bromuri i butil-1-metil-3-imidazoliumit si inhibitor korrozioni për aliazhin
e bakrit në tretësirë acidi
Bakri dhe aliazhet e tij gjejnë shumë aplikime në jetën e përditshme dhe industri për
shkak të qëndrueshmërisë së tyre ndaj korrozionit, përçueshmërisë së lartë termike
dhe elektrike.
Kërkohen vazhdimisht metoda për të zvogëluar korrozionin elektrokimik, ndër të cilat
janë inhibitorët organikë të cilët përdoren gjerësisht si inhibitorë të korrozionit [7],
[42], [145], [149], [199-202].
Inhibitorët luajnë dhe rol të rëndësishëm në zvogëlimin e korrozionit të metaleve të
ndryshme në mjedise të caktuara korrozioni. Kjo është për shkak të disponueshmërisë
dhe kostos së tyre. Lëngjet jonikë tërhiqen në sipërfaqen e metaleve dhe e izolojnë atë
nga mjedisi korrodues.
Lëngjet jonikë janë një grup komponimesh organike, të cilat kanë gjetur përdorim të
gjerë si frenues të korrozionit për disa metale në mjedise të ndryshme korrozioni [15],
[188], [203]. Këto lloje komponimesh janë të qëndrueshme në një interval të gjerë të
temperaturave dhe pH (treguesit hidrogjenor).
Për më tepër, lëngjet jonikë kanë kosto relativisht të ulët dhe janë të biodegrueshëm
[130]. Efekti mbrojtës ndaj korrozioni i lëngjeve jonikë është i lidhur fort me natyrën
e kationit dhe anionit. Në veçanti, derivatet e imidazolit përdoren gjerësisht si frenues
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(inhibitor) të korrozionit [129], [193]. Megjithatë, ende kërkohen dhe testohen metoda
për të zbutur korrozionin elektrokimik, ndër të cilat janë dhe komponimet organike
[7], [42], [145], [149], [199-202].
Acidi nitrik përdoret gjatë pastrimit ose fazës së trajtimit sipërfaqësor në shumë
aplikime industriale. Bakri është gjithashtu i përdorur në aplikime të ndryshme
teknologjike ose si një metal i pastër ose si një aliazh (Cu-Sn ose Cu-Pb) [204-205],
[207-209]. Kjo përzgjedhje e tij është për arsye të vetive të mira mekanike, e
kombinuar me përçueshmërinë e lartë termike dhe elektrike të tij [115], [210-216].
Ndjeshmëria ndaj korrozionit e bakrit dhe aliazheve të tij është e lidhur shumë me
mjedisin korrodues [193], [196], [217-219].
Në këtë punim vlerësohet ndikimi i bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit
(BMIMBr) në korrozionin e aliazhit të bakrit në tretësirë HNO3 2.5 M, duke përdorur
metodën e humbjes në peshë, në temperatura dhe përqendrime të ndryshme.
Efektiviteti mbrojtës i bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit (BMIMBr) rritet me
rritjen e përqendrimit të tij [220].
9.2.10 Kloruri i butil-1-metil-3-imidazoliumit si inhibitor korrozioni për aliazhin
e aluminit 6063 në tretësirë acidi
Aliazhet e aluminit gjejnë një sërë aplikimesh në industri, madje në disa raste
paraqesin një alternativë më të mirë dhe shërbejnë si zëvendësues të çelikut. Kjo është
për arsye jo vetëm të kostos relativisht të ulët të aliazheve të aluminit, por lidhet edhe
me vetitë mekanike të tyre, kombinuar me qëndrueshmërinë e tyre të lartë ndaj
korrozionit në disa mjedise korrozioni.
Korrozioni elektrokimik është një proces natyror i pakthyeshëm që dëmton dhe
zvogëlon vetitë mekanike të metaleve. Procesi i korrozionit shoqërohet me humbje të
konsiderueshme ekonomike dhe ndikim në mjedis [11], [31], [142]. Sasi të mëdha
metali kalojnë nga objektet metalike në mjedis, kryesisht në formë oksidi. Në
përgjithësi, produktet e korrozionit janë të paqëndrueshme në mjedis. Ekzistojnë një
numër faktorësh që ndikojnë në procesin e korrozionit, të tilla si: pH, temperatura,
lloji i metaleve ose aliazhit, lloji i inhibitorit të përzgjedhur, etj. [221], [143]. Shumë
metale (të tilla si Fe, Al, Cu, Zn, etj) ose aliazhet e tyre janë termodinamikisht të
paqëndrueshëm, sepse ata bashkëveprojnë me mjedisin në të cilin ndodhen, duke
formuar shtresa më të qëndrueshme, kryesisht në trajtë oksidi në sipërfaqen e tyre
[15], [57], [118], [192-193], [203], [222-226]. Në shumë procese industriale që
operojnë në mjedis acid, mundësohet një rritje në ndjeshmërinë e metaleve ndaj
korrozionit elektrokimik [192], [226].
Reduktimi i këtij procesi elektrokimik të padëshiruar, kërkon përdorimin e
inhibitorëve të rinj, jotoksikë, të biodegradueshëm në përputhje dhe me kërkesat
mjedisore [149], [191-192], [227-228].
Lloje të ndryshme të produkteve organike, inorganike dhe natyrore janë raportuar
gjerësisht si inhibitorë të korrozionit për aliazhet e aluminit në tretësirë acide, bazike
dhe/ose në tretësirë që përmban jone klorur. Lëngjet jonikë janë ndër komponimet
organike që përdoren si inhibitorë të korrozionit për aluminin apo aliazhet e tij në këto
raste.
Këta inhibitorë fiksohen nëpërmjet procesit të tërheqjes kimike ose fizike në
sipërfaqen e metalit, në formën e një shtresë filmi, duke e izoluar metalin nga mjedisi
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korrodues [130], [145]. Lëngjet jonikë janë përdorur me sukses vitet e fundit si
inhibitorë të korrozionit për disa metale. Kjo është për arsye të vetive të tyre, të tilla
si: temperatura e shkrirjes në përgjithësi më e ulët se 100°C, polariteti i lartë,
toksiciteti i ulët, stabiliteti i lartë kimik dhe termik, paqëndrueshmëria e ulët, ndikimi i
ulët në mjedis, etj [129], [187-188].
Në këtë punim vlerësohet efektiviteti mbrojtës i lëngut jonik: kloruri i butil-1-metil-3imidazoliumit) ndaj korrozionit të aliazhit të aluminit 6063 në tretësirën HCl 0,5 M.
Efektiviteti mbrojtës i klorurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit u përcaktua duke
përdorur teknikën e humbjes në peshë dhe teknikën e polarizimit potencialinamik, në
temperatura dhe përqendrime të ndryshme të tij [229].
9.2.11 Ndikimi i bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumi në
korrozionin e aliazhit të aluminit 6063 në tretësirë fiziologjike
Aliazhet e aluminit gjejnë përdorim në disa aplikacione industriale, biologjike dhe
mjekësore, për shkak të qëndryeshmërisë së tyre të lartë ndaj korrozionit në mjedise të
caktuara krahasuar me çeliqet e karbonit. Kjo lidhet dhe me koston relativisht të ulët
të lidhjeve të aluminit. Shtimi i inhibitorëve paraqet një metodë efektive për
zvogëlimin e korrozionit të aliazheve të aluminit në mjedise të ndryshme.
Mbrojtja dhe parandalimi i korrozionit elektrokimik të metaleve vazhdon të jetë një
sfidë edhe për shekullin XXI. Kjo sfidë është e lidhur me zhvillimin ekonomik të
qëndrueshëm dhe me standardin e jetesës. Përpjekjet për të minimizuar korrozionin
lidhen jo vetëm me shfrytëzimin efektiv të lëndëve të para dhe minimizimin e
humbjeve ekonomike, por edhe me parandalimin dhe minimizimin e ndotjes
mjedisore [1].
Qëndrueshmëria e materialeve metalike është shumë e rëndësishme, ajo është e lidhur
jo vetëm me efekte ekonomike dhe mjedisore, por edhe me sigurinë e objekteve që
prodhohen prej tyre. Rezultatet e deritanishme mbi korrozionin elektrokimik nuk janë
ende të mjaftueshme, por duhet të shërbejnë si bazë dhe referencë për kërkime,
modelime dhe testime të mëtejshme. Vijimi me qasje dhe alternativa të reja ndaj
korrozionit realizohet nëpërmjet një sërë testimesh dhe provash eksperimentale, që
përfshijnë adaptimin e zgjidhjeve nëpërmjet teknologjive më efektive të kontrollit,
parandalimit dhe të menaxhimit të korrozionit [1].
Studimi i korrozionit të metaleve ferrozë (ferrous metals) dhe joferrozë (nonferrous
metals) në elektrolitë të ndryshëm, sikurse është uji i detit dhe tretësirat fiziologjike
(Ringer) përbën interes për aplikime të ndryshme [56-57].
Korrozioni elektrokimik është një atakim i vazhduesshëm shkatërrues i një metali si
rezultat i reaksionit elektrokimik të tij me mjedisin rrethues, gjë që shoqërohet me
përkeqësim të aftësive fizike dhe mekanike të metalit.
Termi ndryshkje (Rusting) përdoret për produktet e korrozionit elektrokimik me bazë
hekuri ose aliazhe hekuri dhe lidhet me formimin e produkteve të korrozionit që
përbëhen kryesisht nga okside ferrike të hidratuara. Termi ndryshkje nuk përdoret për
metalet ose aliazhet joferozë (Nonferrous metals), për këta të fundit përdoret termi
korrozion [1].
Arsyet kryesore që lidhen me studimin e korrozionit, janë: ekonomike, sigurie dhe
mirëmbajtjeje (konservimi). Shkaqet ekonomike lidhen me korrozionin e tubacioneve,
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linjave teknologjike, konstruksioneve metalike të ndërtesave industriale dhe jovetëm,
dëmtimin e strukturave metalike detare, etj.
Korrozioni duke dëmtuar vetitë fizike dhe mekanike të metaleve apo aliazheve të tyre
rrezikon sigurinë e njerëzve, pajisjeve dhe mund të sjellë aksidente dhe rrjedhje
dhe/ose kontaminim të produktit dhe të mjedisit. Siguria është një element shumë i
rëndësishëm që merret në konsideratë gjatë projektimit dhe ndërtimit të objekteve
metalike.
Humbja ekonomike nga korrozioni është e lidhur jo vetëm me humbjen e sasive të
metalit, por me humbje energjie, uji dhe me koston e prodhimit, mirëmbajtjes dhe të
rindërtimit.
Korrozioni mbart konsum të burimeve të lëndëve të para, të tilla si: metale, energji,
uji dhe burimesh njerëzore.
Parandalimi i korrozionit është një proces që mbart humbje ekonomike, por
megjithatë ato janë shumë të vogëla në raport me koston e përgjithëshme të efekteve
të korrozionit [1].
Sipas [8], kërkesa për alumin dhe aliazhe të aluminit ka ardhur në rritje nga viti në
vit, sepse është rritur gama e aplikimeve inxhinierike. Kjo çon në zvogëlimin e
lëndëve të para natyrore, rritjen e konsumit të energjisë, rritjen e sasisë së dioksidit të
karbonit që çlirohet në atmosferë, etj.
Për të përmbushur kërkesat mekanike dhe të qëndrueshmërisë ndaj korrozionit
alumini përzihet me shtesa metalike (magnez, zink, bakër, mangan, krom, zirkoni,
titani, etj) në trajtën e aliazhit.
Karakteristikat (fizike, mekanike dhe kimike) të aliazheve të aluminit varen nga
përbërja e aliazhit, mikrostruktura, kushtet e prodhimit dhe proceset termomekanike.
Korrozioni elektrokimik i aliazheve të aluminit varet nga heterogjeniteti, raportet
sasiore të përbërjes, struktura kristalore e aliazhit (microstructures), temperatura,
mjedisi, nga ngarkesa që operojnë objektet , etj [8].
Qëndrueshmëria ndaj korrozionit elektrokimik të Al rritet me rritjen e shkallës së
pastërtisë së tij. Zakonisht për aplikacione ku qëndrueshmëria ndaj korrozionit duhet
të jetë e lartë, përdoren aliazhe të aluminit me pastërti mbi 99.8%, ndërsa për aplikime
të zakonshme përdoret një shkallë pastërtie më e vogël.
Korrozioni është një proces kimik që zhvillohet sipas një dinamike të caktuar si
pasojë e mikroelementëve galvanikë, dhe njohja e tij është e rëndësishme në
përzgjedhjen e metalit, kushteve të punës, me qëllim parandalimin dhe minimizimin e
tij.
Aliazhet metalike janë kimikisht të paqëndrueshëm, ata i nënshtrohen reaksioneve
kimike dhe/ose elektrokimike me mjediset e tyre duke formuar produkte korrozioni
më të qëndrueshëm nga pikëpamja termodinamike [8].
Korrozioni elektrokimik është një proces spontan dhe i pakthyeshëm i shkatërrimit të
metaleve ose aliazheve metalike nëpërmjet reaksioneve kimike ose elektrokimike me
mjedisin korrodues. Korrozioni krijon sasira të mëdha mbetjesh metalike gjë që çon
në humbje të mëdha ekonomike në të gjithë botën. Për këtë arsye korrozioni vijon të
tërheqë vëmendjen e shkencëtarëve dhe të industrialistëve [1].
Dëmet nga korrozioni krijojnë pasiguri lidhur me jetëgjatësinë e objekteve metalike,
por edhe sigurinë e objekteve dhe jetës së njerëzve. Kostua ekonomike e zëvendësimit
të objekteve metalike ndikon shumë në prodhimin e përgjithshëm bruto të një vendi
[43].
Për mbrojtjen e metaleve nga korrozioni aplikohen metoda të ndryshme, të tilla si:
mbrojtja elektrokimike (elektrombrojtje), galvanizimi (protektore) dhe shtimi në
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mjedisin korrodues të substancave që ngadalësojnë procesin e korrozionit (inhibitorë)
[5].
Përdorimi i inhibitorëve në ditët e sotme po gjen përdorim të gjerë. Njohja e
mekanizmit të korrozionit dhe ai i ndikimit të inhibitorëve është një proces që vijon
ende. Inhibitorët lidhen në sipërfaqen e metalit me lidhje kimike duke formuar
komponime të qëndrueshme ose me lidhje fizike (adsorbim) duke formuar një shtresë
(cipë) që e izolon metalin nga mjedisi korrodues [42].
Pas çelikut, alumini është metali më i përdorur për shkak të vetive të tij, të tilla si
masa atomike e ulët dhe qëndrueshmëria ndaj korrozionit elektrokimik. Punime të
ndryshme paraqesin përdorimin e komponimeve të ndryshme (organike dhe
inorganike) si inhibitorë të korrozionit [1], [57], [56].
Shumica e inhibitorëve (organikë dhe inorganikë) janë me kosto të lartë dhe toksikë
për ngjallesat dhe mjedisin. Përdorimi i lëngjeve jonikë si inhibitorë korrozioni është
i lidhur me disa përparësi që lidhen me vetitë fiziko-kimike të tyre. Ata janë jotoksikë,
kanë përçueshmëri të lartë, janë jo të ndezshëm, kanë qëndrueshmëri termike dhe
kimike të lartë, si dhe janë jovolatile. Së fundmi, një numër i madh punimesh trajtojnë
përdorimin e lëngjeve jonikë si inhibitorë të korrozionit [57], [60].
Shumë ekstrakte bimore, medikamente farmaceutike, lëngje jonikë dhe inhibitorë
sintetikë, testohen vazhdimisht në kushte laboratorike lidhur me efektivitetin dhe rolin
e tyre inhibues kundrejt metaleve të ndryshëm, duke stimuluar mjedise dhe modele të
ndryshme korrozioni [43].
Punime të ndryshme paraqesin përdorimin e lëngjeve jonikë si inhibitorë të
korrozionit të çelikut, aluminit, bakrit dhe aliazheve të tyre [128], [131], [133], [135],
[182], [230].
Shumë punime kërkimore janë fokusuar në testimin e lëngjeve jonikë si inhibitorë
(frenues) të korrozionit për arsye se kanë kosto të ulët dhe janë përgjithësisht
miqësorë me mjedisin [15], [129], [179], [183], [230].
Është studiuar roli i lëngut jonik: bromur i (etoksi-4-benzil)-trifenilfosfonium si
inhibitor korrozioni ndaj çelikut në mjedis acid [103]. Ky lëng jonik ndikon në
gjysmëreaksionin anodik dhe gjysmëreaksionin katodik të korrozionit, nëpërmjet
adsorbimit fizik dhe kimisorbimit në sipërfaqe të metalit.
Nga disa autorë është studiuar efektiviteti inhibues ndaj korrozionit i disa lëngjeve
jonikë me bazë bis(trifluoromethyl-sulfonyl) imide imidazolium ndaj disa çeliqeve në
tretësirë acidi klorhidrik [130]. Lëngje jonikë të testuar, janë:
Bis (trifluorometilsulfonil)imidur propil-1-metil-3-imidazoliumi ([PMIM][NTf2),
Bis (trifluorometilsulfonil)imidur butil-1-metil-3-imidazoliumi ([BMIM][NTf2),
Bis (trifluorometilsulfonil)imidur heksil-1-metil-3-imidazoliumi ([HMIM][NTf2]),
dhe
Bis (trifluorometilsulfonil)imidur propil-1-metil-3-imidazoliumi ([PDMIM][NTf2])
ndaj korrozionit të çelikut me karbon në tretësirë 1M HCl duke përdorur llogaritje
eksperimentale dhe llogaritje kimike kuantike. Efektiviteti mbrojtës i këtyre lëngjeve
jonikë zvogëlohet në rendin: [PDMIM][NTf2] > [HMIM][NTf2] > [BMIM][NTf2]
>[PMIM][NTf2].
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Në literaturë është studiuar sjellja e aliazhit të aluminit 5083 në tretësirë ujore 0.1 M
NaCl në prezencë të lëngut jonik: bis (trifluorometilsulfonil)amidur triheksil
(tetradecil)fosfoniumi. Autorët tregojnë se prezenca e këtij lëngu jonik shfaq një
zvogëlim në shpejtësinë e reaksionit anodik dhe për pasojë në shpejtësinë e
korrozionit të aliazhit të aluminit [127].
Paraqet interes qëndrueshmëria e aliazhit të aluminit 6063 në tretsëirën fiziologjike
(Ringer’s solution), në prezencë të lëngjeve jonikë [225], [230-233].
Në këtë punim shqyrtohet korrozioni i aliazhit të aliuminit 6063 në tretësirë
fiziologjike (Ringer’s solution), në prezencë të lëngut jonik:
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumi [231-233].
Ndikimi në shpejtësinë e korrozionit të bis (trifluorometilsulfonil)amidur triheksil
(tetradecil)fosfoniumi është bërë në përqendrime të ndryshme të tij në tretësirë
fiziologjike, nëpërmjet metodave të polarizimit potenciodinamik dhe atë të humbjes
në peshë në temperaturen 37°C.
Nga investigimi i rezultateve eksperimentale të fituara me të dy metodat e testimit
rezulton se shpejtësia e korrozionit të aliazhit të aluminit 6063 zvogëlohet me rritjen e
përqendrimit të bis (trifluorometilsulfonil)amidur triheksil (tetradecil)fosfoniumi në
tretësirë fiziologjike (Ringer’s solution) [43], [60], [234-235].
Ndikimi i përqendrimit të këtij lëngu jonik mbi shpejtësinë e korrozionit të aliazhit të
aluminit 6063 është studjuar duke përdorur metodën e humbjes në peshë dhe metodën
e polarizimit potenciodinamik në temperataurën 37°C. Shpejtësia e korrozionit të
aliazhit të aluminit 6063 zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të lëngut jonik.
Rritja e përqendrimit të bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit
në mjedisin korrodues rrit qëndrueshmërinë ndaj korrozionit të aliazhit të aluminit
6063.
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KAPITULLI X
TESTIMI DHE VLERËSIMI I EFEKTIVITETIT MBROJTËS TË KLORURIT
TË DECIL-1-METIL-3-IMIDAZOLIUMI NDAJ KORROZIONIT TË
ÇELIKUT 36CrMo NË MJEDIS ACID (HCl)
Në këtë punim vlerësohet efektiviteti mbrojtës i klorurit të decil-1-metil-3imidazoliumit (ose 1-decyl-3-methylimidazolium chloride) ndaj korrozionit të çelikut
(me markë 36CrMo) në tretësirë acidi klordidrik (HCl), me përqendrime dhe
temperatura të ndryshme. Shpejtësia e korrozionit elektrokimik dhe efektiviteti
mbrojtës janë vlerësuar duke përdorur metodën gravimetrike (metoda e humbjes në
peshë).
10.1 Materiale dhe metoda
Substanca e përdorur: kloruri i decil-1-metil-3-imidazoliumit [DMIM]Cl), me formulë
(C14H27ClN2).
Kloruri i decil-1-metil-3-imidazoliumit është një lëng jonik dhe karakteristikat e tij
varen shumë nga lloji i anionit të përdorur.
N

+

N

Cl

-

Figura 10.1: Paraqitja e formulës strukturore të kloruri i decil-1-metil-3-imidazoliumit

Metoda e përdorur për studimin e korrozionit është ajo e humbjes në peshë. Metoda e
humbjes në peshë është një metodë klasike, e cila përdoret për të vlerësuar
efektivitetin mbrojtës të inhibitorit, si dhe për të përcaktuar shpejtësinë e korrrozionit.
Kjo metodë është një metodë tradicionale dhe relativisht e thjeshtë për t’u përdorur.
Shpejtësia e korrozionit (V) në g/m2orë dhe në mm/vit, si dhe efektiviteti i inhibitorit
(EI) i shprehur në përqindje, llogariten nëpërmjet formulave (1-3), si më poshtë:
m
V g / m2orë 

 S t ,
(1)
V mm / vit  

8.76*V ( g / m2orë)
d
,

EI % 

V0 V
V0

100 ,

(2)
(3)

Δm - është ndryshimi i peshës (në g) së mostrës para dhe pas eksperimentit;
S - sipërfaqja e mostrës (në m2);
V0 - shpejtësia e korrozionit në mungesë të inhibitorit;
V - shpejtësia e korrozionit në prani të inhibitorit,
t- koha e ekspozimit të mostrës në mjedisin korrodues (orë),
d - densiteti i çelikut (7.86 g/cm3).
Përgatitja e mostrave të çelikut dhe mjedisit korrodues
Mostrat u përgatitën në formë kuboidi me dimensione (40 x 25 x 3.4) mm. Çdo
mostër përmban një brimë me diametër 3.24 mm, e cila shërben për varjen e mostrës
në mjedisin korrodues.
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Përbërja e mostrave të çelikut 36CrMo është paraqitur në Tabelën 10.1.
Tabela 10.1: Përbërja e mostrave të çelikut me markë 36CrMo
Elementi
C
Cr
Mo
Si
Mn
S
P
Përmbajtja (në %) 0.35-0.40 0.6-0.9 0.3-0.4 0.17-0.37 0.20-0.40 ≤ 0.03 ≤ 0.01

Mostrat e përgatitura u shënuan (u matrikulluan) dhe sipërfaqja e tyre u polirua, duke
përdorur letër zmerile me shkallë ashpërsie të ndryshme, si: 200, 320, 600 dhe 1000.
Në vijim, mostrat u pastruan me ujë të distiluar. Për të larguar yndyrën, mostrat u
vendosën në një përzierje acetoni dhe metanoli për afro 10 minuta, u pastruan me ujë
të bidistiluar, si dhe më pas u thanë me ajër të ngrohtë në presion. Në fund, mostrat u
peshuan me peshore analitike dhe u vendosën në mjedisin korrodues.
Vëllimi përfundimtar i çdo tretësire ishte 100 ml. Ato u përzien me një përzierës
magnetik për afro 10 deri në 15 min. Tretësirat u deajruan duke përdorur azot të gaztë
për rreth 15 minuta para zhytjes në to të mostrave të çelikut.
Eksperimentet u kryen në kushte qetësie dhe ventilimi natyral, në përqendrime të
ndryshme të tretësirës HCl, në temperatura të ndryshme, si dhe në përqendrime të
ndryshme të klorurit të 1-decil-3-metilimidazoliumit. Koha e qëndrimit të mostrave në
tretësirë zgjati tre orë.
Pasi mostrat u hoqën nga mjedisi korrodues, ato u pastruan përsëri me ujë të distiluar,
u neutralizuan me tretësirë ujore të ngrohtë të karbonatit të natriumit (Na2CO3), u
pastruan me ujë të bidistiluar, si dhe më pas u thanë me ajër të ngrohtë në presion. Në
fund mostrat e çelikut u peshuan me peshore analitike.
Seria e parë e matjeve: Përbëhet nga pesë mostra, në kushtet e mëposhtme:
temperatura 22ºC, mjedisi korrodues është tretësirë acidi klorhidrik (HCl) 1 M, me
përqendrime të ndryshme të inhibitorit (0%, 0.084%, 0.17%, 0.25%, 0.34%).
Seria e dytë e matjeve: Përbëhet nga pesë mostra, në kushtet e mëposhtme:
temperatura 22ºC, mjedisi korrodues është tretësirë acidi klorhidrik (HCl) 0.7 M, me
përqendrime të ndryshme të inhibitorit (0%, 0.084%, 0.17%, 0.25%, 0.34%).
Seria e tretë e matjeve: Përbëhet nga pesë mostra, në kushtet e mëposhtme:
temperatura 22ºC, mjedisi korrodues është tretësirë acidi klorhidrik (HCl) 0.5 M, me
përqendrime të ndryshme të inhibitorit (0%, 0.084%, 0.17%, 0.25%, 0.34%).
Seria e katërt e matjeve: Përbëhet nga pesë mostra, në kushtet e mëposhtme:
temperatura 22ºC, mjedisi korrodues është tretësirë acidi klorhidrik (HCl) 0.2 M, me
përqendrime të ndryshme të inhibitorit (0%, 0.084%, 0.17%, 0.25%, 0.34%).
Seria e pestë e matjeve: Përbëhet nga pesë mostra, në kushtet e mëposhtme:
temperatura 30ºC, mjedisi korrodues është tretësirë acidi klorhidrik (HCl) 1 M, me
përqendrime të ndryshme të inhibitorit (0%, 0.084%, 0.17%, 0.25%, 0.34%).
Seria e gjashtë e matjeve: Përbëhet nga pesë mostra, në kushtet e mëposhtme:
temperatura 30ºC, mjedisi korrodues është tretësirë acidi klorhidrik (HCl) 0.7 M, me
përqendrime të ndryshme të inhibitorit (0%, 0.084%, 0.17%, 0.25%, 0.34%).
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Seria e shtatë e matjeve: Përbëhet nga pesë mostra, në kushtet e mëposhtme:
temperatura 30ºC, mjedisi korrodues është tretësirë acidi klorhidrik (HCl) 0.5 M, me
përqendrime të ndryshme të inhibitorit (0%, 0.084%, 0.17%, 0.25%, 0.34%).
Seria e tetë e matjeve: Përbëhet nga pesë mostra, në kushtet e mëposhtme:
temperatura 30ºC, mjedisi korrodues është tretësirë acidi klorhidrik (HCl) 0.2 M, me
përqendrime të ndryshme të inhibitorit (0%, 0.084%, 0.17%, 0.25%, 0.34%).
10.2 Rezultate dhe diskutime
Seria I: Nga vlerësimi i rezultateve të serisë së parë të matjeve eksperimentale
(Tabela 10.2), vihet re se shpejtësia mesatare e korrrozionit të çelikut në tretësirë HCl
1M dhe temperaturë 22°C, zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të inhibitorit të
përdorur (Figura 10.2). Po kështu, efektiviteti i inhibitorit (në %) rritet me
përqendrimin e inhibitorit të përdorur (Figura 10.3).
Tabela 10.2: Efekti i inhibitorit të korrozionit në 22˚C dhe tretësirë HCl 1 M
Përmbajtja e
Efektiviteti
inhibitorit (në %)
v (g/m2orë) v (mm/vit)
(në %)
0.00
1.1438
1.2748
0
0.08
0.4579
0.5103
59.97
0.17
0.2865
0.3193
74.95
0.25
0.2700
0.3009
76.39
0.34
0.2727
0.30389
76.16

Figura 10.2: Varësia e shpejtësisë së korrozionit nga përqendrimi i inhibitorit
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Figura 10.3: Varësia e efektivitetit të inhibitorit nga përqendrimi i inhibitorit

Seria II: Nga vlerësimi i rezultateve të serisë së dytë të matjeve eksperimentale
(Tabela 10.3), vihet re se shpejtësia mesatare e korrrozionit të çelikut në tretësirë HCl
0.7 M dhe temperaturë 22°C, zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të inhibitorit të
përdorur (Figura 10.4). Po kështu, efektiviteti i inhibitorit (në %) rritet me
përqendrimin e inhibitorit të përdorur (Figura 10.5).
Tabela 10.3: Efekti i inhibitorit të korrozionit në 22˚C dhe tretësirë 0.7 M HCl
Përmbajtja e
v
Efektiviteti
inhibitorit (në %)
(g/m2orë)
v (mm/vit)
(në %)
0.00
0.9940
1.1078
0
0.08
0.4175
0.4653
58.00
0.17
0.3957
0.4410
60.19
0.25
0.2430
0.2708
75.55
0.34
0.2045
0.2279
79.43

Figura 10.4: Varësia e shpejtësisë së korrozionit nga përqendrimi i inhibitorit
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Figura 10.5: Varësia e efektivitetit të inhibitorit nga përqendrimi i inhibitorit

Seria III: Nga vlerësimi i rezultateve të serisë së tretë të matjeve eksperimentale
(Tabela 10.4), vihet re se shpejtësia mesatare e korrrozionit të çelikut në tretësirë HCl
0.5 M dhe temperaturë 22°C, zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të inhibitorit të
përdorur (Figura 10.6). Po kështu, efektiviteti i inhibitorit (në %) rritet me
përqendrimin e inhibitorit të përdorur (Figura 10.7).
Tabela 10.4: Efekti i inhibitorit të korrozionit në 22˚C dhe tretësirë 0.5 M HCl
Përmbajtja e
Efektiviteti
inhibitorit (në %)
v (g/m2orë)
v (mm/vit)
(në %)
0.00%
0.885076
0.986421
0.00
0.08%
0.390572
0.435294
55.87
0.17%
0.354755
0.395376
59.92
0.25%
0.256514
0.285886
71.02
0.34%
0.177232
0.197526
79.98

Figura 10.6: Varësia e shpejtësisë së korrozionit nga përqendrimi i inhibitorit
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Figura 10.7: Varësia e efektivitetit të inhibitorit nga përqendrimi i inhibitorit

Seria IV: Nga vlerësimi i rezultateve të serisë së katërt të matjeve eksperimentale
(Tabela 10.5), vihet re se shpejtësia mesatare e korrrozionit të çelikut në tretësirë HCl
0.2 M dhe temperaturë 22°C, zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të inhibitorit të
përdorur (Figura 10.8). Po kështu, efektiviteti i inhibitorit (në %) rritet me
përqendrimin e inhibitorit të përdorur. (Figura 10.9).
Tabela 10.5: Efekti i inhibitorit të korrozionit në 22˚C dhe tretësirë 0.2 M HCl
Përmbajtja e inhibitorit
Efektiviteti
(në %)
v (g/m2orë)
v (mm/vit)
(në %)
0.00%
0.735294
0.819488
0.00
0.08%
0.336700
0.375254
54.21
0.17%
0.286533
0.319342
61.03
0.25%
0.243013
0.270839
66.95
0.34%
0.149966
0.167138
79.60

Figura 10.8: Varësia e shpejtësisë së korrozionit nga përqendrimi i inhibitorit
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Figura 10.9: Varësia e efektivitetit të inhibitorit nga përqendrimi i inhibitorit

Seria V: Nga vlerësimi i rezultateve të serisë së pestë të matjeve eksperimentale
(Tabela 10.6), vihet re se shpejtësia mesatare e korrrozionit në tretësirë HCl 1 M dhe
temperaturë 30°C, zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të inhibitorit të përdorur
(Figura 10.10). Po kështu, efektiviteti i inhibitorit (në %) rritet me përqendrimin e
inhibitorit të përdorur. (Figura 10.11).
Tabela 10.6: Efekti i inhibitorit të korrozionit në 30˚C dhe tretësirë 1 M HCl
Përmbajtja e
Efektiviteti
inhibitorit (në %)
v (g/m2orë) v (mm/vit)
(në %)
0.00%
1.198257
1.335462
0.00
0.08%
0.592593
0.660447
50.55
0.17%
0.491199
0.547444
59.01
0.25%
0.445525
0.496539
62.82
0.34%
0.381731
0.425441
68.14

Figura 10.10: Varësia e shpejtësisë së korrozionit nga përqendrimi i inhibitorit

104

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

Figura 10.11: Varësia e efektivitetit të inhibitorit nga përqendrimi i inhibitorit

Seria VI: Nga vlerësimi i rezultateve të serisë së gjashtë të matjeve eksperimentale
(Tabela 10.7), vihet re se shpejtësia mesatare e korrrozionit në tretësirë HCl 0.7 M
dhe temperaturë 30°C, zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të inhibitorit të përdorur
(Figura 10.12). Po kështu, efektiviteti i inhibitorit (në %) rritet me përqendrimin e
inhibitorit të përdorur. (Figura 10.13).
Tabela 10.7: Efekti i inhibitorit të korrozionit në 30˚C dhe tretësirë 0.7 M HCl
Përmbajtja e
Efektiviteti
2
inhibitorit (në %)
v (g/m orë)
v (mm/vit)
(në %)
0.00%
1.075708
1.198881
0.00
0.08%
0.525253
0.585396
51.17
0.17%
0.450266
0.501823
58.14
0.25%
0.391522
0.436352
63.60
0.34%
0.299932
0.334275
72.12

Figura 10.12: Varësia e shpejtësisë së korrozionit nga përqendrimi i inhibitorit
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Figura 10.13: Varësia e efektivitetit të inhibitorit nga përqendrimi i inhibitorit

Seria VII: Nga vlerësimi i rezultateve të serisë së shtatë të matjeve eksperimentale
(Tabela 10.8), vihet re se shpejtësia mesatare e korrrozionit në tretësirë HCl 0.5 M
dhe temperaturë 30°C, zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të inhibitorit të përdorur
(Figura 10.14). Po kështu, efektiviteti i inhibitorit (në %) rritet me përqendrimin e
inhibitorit të përdorur. (Figura 10.15).
Tabela 10.8: Efekti i inhibitorit të korrozionit në 30˚C dhe tretësirë 0.5 M HCl
Përmbajtja e
Efektiviteti
inhibitorit (në %)
v (g/m2orë)
v (mm/vit)
(në %)
0.00%
0.980392
1.092651
0.00
0.08%
0.511785
0.570386
47.80
0.17%
0.409333
0.456203
58.25
0.25%
0.351019
0.391212
64.20
0.34%
0.231766
0.258304
76.36

Figura 10.14: Varësia e shpejtësisë së korrozionit nga përqendrimi i inhibitorit
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Figura 10.15: Varësia e efektivitetit të inhibitorit nga përqendrimi i inhibitorit

Seria VIII: Nga vlerësimi i rezultateve të serisë së tetë të matjeve eksperimentale
(Tabela 10.9), vihet re se shpejtësia mesatare e korrrozionit në tretësirë HCl 0.2 M
dhe temperaturë 30 °C, zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të inhibitorit të përdorur
(Figura 10.16). Po kështu, efektiviteti i inhibitorit (në %) rritet me përqendrimin e
inhibitorit të përdorur. (Figura 10.17).
Tabela 10.9: Efekti i inhibitorit të korrozionit në 30˚C dhe tretësirë 0.2 M HCl
Përmbajtja e
Efektiviteti
inhibitorit (në %)
v (g/m2orë)
v (mm/vit)
(në %)
0.00%
0.803377
0.895367
0.00
0.08%
0.430976
0.480325
46.35
0.17%
0.382044
0.425789
52.45
0.25%
0.283516
0.315979
64.71
0.34%
0.204499
0.227915
74.55

Figura 10.16: Varësia e shpejtësisë së korrozionit nga përqendrimi i inhibitorit
107

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

Figura 10.17: Varësia e efektivitetit të inhibitorit nga përqendrimi i inhibitorit

10.3 Përfundime
Në këtë punim vlerësohet efektiviteti mbrojtës i klorurit të decil-1-metil-3imidazoliumit ndaj korrozionit të çelikut (me markë 36CrMo) në tretësirë acidi
klordidrik (HCl), me përqendrime dhe temperatura të ndryshme. Shpejtësia e
korrozionit elektrokimik dhe efektiviteti mbrojtës janë vlerësuar duke përdorur
metodën gravimetrike (metoda e humbjes në peshë).
Rezultatet tregojnë se rritja e përqendrimit të klorurit të decil-1-metil-3-imidazoliumit
në mjedisin korrodues zvogëlon shpejtësinë e korrozionit të çelikut 36CrMo në mjedis
acid. Efefektiviteti mbrojtës ulet me rritjen e temperaturës së mjedisit korrodues.
Nga rezultatet eksperimentale vihet re se me rritjen e temperaturës nga 22ºC në 30ºC,
për të njëjtin përqendrim të klorurit të decil-1-metil-3-imidazoliumit, merret një
efektivitet më i ulët mbrojtjeje i inhibitorit. Fakti që efektiviteti mbrojtës është më i
lartë për temperaturë dhe përqendrim më të ulët dhe gjithashtu nga ana tjetër, pjesa
fundore e grafikëve (pikat me përqendrim më të lartë të inhibitorit) mund të tregojë
një adsorbim fizikokimik të inhibitorit në sipërfaqen e metalit.
Të dhënat tregojnë një ulje të lehtë të efektivitetit mbrojtës të 1-decyl-3methylimidazolium chloride kur rritet përqendrimi i acidit nga 0.2 M në 1M.
Bazuar në rezultatet e përftuara mund të konkludojmë se kloruri i decil-1-metil-3imidazoliumit pengon me tepër procesin e korrozionit të çelikut me karbon në mjedis
acid në përqendrime dhe temperatura të ulëta. Do përbënte interes që në të ardhmen të
studjohet sjellja inhibuese (mbrojtëse) e klorurit të decil-1-metil-3-imidazoliumit
çelikut me karbon në temperatura më të larta se ato të eksperimentuara dhe në mjedise
të ndryshme korrozioni.
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KAPITULLI XI
TESTIMI DHE STUDIMI I ROLIT MBROJTËS TË DIHIDROKLORUR
MONOMETANOLAT N-(NAFTIL-1-)ETILENDIAMINA NË KORROZIONIN
E ÇELIKUT ME KARBON NË MJEDIS ACIDI KLORHIDRIK
Në këtë punim tregohet roli mbrojtës i dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-)
etilendiaminës
(ose
N-(-1-naphthyl)ethylendiamine
dihydrochloride
monomethanolate) ndaj korrozionit të çelikut 36CrMo në tretësirë acidi klorhidrik
(HCl) 0.2 M. Efektiviteti i inhibitorit u vlerësua duke përdorur metodën e humbjes në
peshë dhe metodën e polarizimit potenciodinamik.
Matjet u kryen në tre përqendrime të ndryshme të dihidroklorur monometanolat N(naftil-1-) etilendiaminës (1 mM, 3 mM dhe 5 mM) në tretësirë HCl 0,2 M në
temperaturën e dhomës.
11.1 Materiale dhe metoda
Përgatitja e mostrave për metodën e humbjes në peshë
Mostrat e përdorura në metodën e humbjes në peshë ishin në formë kuboidi me
dimensione 40 mm x 25 mm x 3.4 mm. Secila mostër përmban një brimë për varje
me diametër 3.24 mm. Tabela 11.1 tregon përbërjen e çelikut me markë 36CrMo.
Pjesa e mbetur është Fe.

Elementi
Përbërja
(në %)

Tabela 11.1: Përbërja kimike e mostrave të çelikut 36CrMo
C
Cr
Mo
Si
Mn
S
0.35-0.40
0.6-0.9
0.3-0.4
0.17-0.37 0.20-0.40 ≤ 0.03

P
≤ 0.01

Procedura e punës për metodën e humbjes në peshë
Mostrat e përgatitura u shënuan (markuan) dhe sipërfaqja e tyre u lëmua, duke
përdorur letër zmerile me shkallë ashpërsie të ndryshme (120, 240, 320, 600 dhe
1000). Më tej, mostrat u pastruan me ujë të distiluar dhe u thanë me ajër të ngrohtë me
presion. Në vijim, sipërfaqja e mostrave u trajtua me aceton për ta çyndyrosur atë dhe
më pas u pastruan me ujë të distiluar dhe ujë të bidistiluar, si dhe u thanë me ajër të
nxehtë. Pas këtyre proceseve, mostrat u peshuan në peshore analitike.
Mostrat u vendosën dhe qëndruan në mjedisin korrodues në kushte qetësie dhe ajrimi
natyror për 2.5 orë. Pas largimit nga tretësira, mostrat u pastruan me ujë të distiluar, u
neutralizuan me një tretësirë ujore të Na2CO3, më pas u pastruan me ujë të distiluar, si
dhe u thanë me ajër të ngrohtë me presion. Në fund të këtyre proceseve, mostrat u
peshuan në peshore analitike.
Përgatitja e elektrodës së punës për matjet elektrokimike
Elektroda e punës është prej çeliku me markë 36CrMo. Mostra metalike që përdoret
në elektrodën e punës ka një formë cilindrike. Sipërfaqja e jashtme e këtij kampioni
metalik u pastrua së pari me letër poliruese dhe më pas u fiksua në qendër të një
cilindri tefloni, duke përdorur rrëshirë epoksidi. Kjo mënyrë izolimi shmang kontaktin
e pjesëve anësore të kampionit metalik me tretësirën korroduese. Në këtë mënyrë,
sipërfaqja e vetme e ekspozuar është një sipërfaqe rrethore me diametër 5 mm.
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Inhibitori i korrozionit
Inhibitori i korrozionit të testuar, dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-)
etilendiamine, me një pastërti më të lartë se 99% u sigurua nga Sigma Aldrich.
Struktura kimike e këtij komponimi është dhënë në figurën 11.1.

Figura 11.1: Struktura kimike e dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-) etilendiamine

Përgatitja e mjedisit korrodues
Tretësira e HCl 0.2 M u përgatit duke u nisur nga një tretësirë HCl 36% (d = 1.179
g/cm3). Sasitë e ndryshme të dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-) etilendiamine
(1 mM, 3 mM dhe 5mM) u tretën në 200 ml tretësirë HCl 0.2 M. Tabela 11.2 paraqet
një përmbledhje të gjitha kombinimeve acid-inhibitor të testuar.
Tabela 11.2: Përbërja e mjedisit korrodues
Përqendrimi i acidit
HCl 0.2 M
1 mM
Përqendrimi i inhibitorit
3 mM
5 mM

Vëllimi përfundimtar i çdo tretësire ishte 100 ml. Ato u përzien me një përzierës
magnetik për afro 10 deri në 15 min. Tretësirat u deajruan duke përdorur azot të gaztë
për rreth 15 minuta para zhytjes në to të mostrave të çelikut.
Procedura e matjes së polarizimit potenciadinamik
Para fillimit të polarizimit, sipërfaqja e ekspozuar e elektrodës së punës u pastrua
duke përdorur letra zmerili me shkallë ashpërsie të ndyshme (120, 240, 320, 500, 600
dhe 1000), më pas mostrat u pastruan me ujë të distiluar dhe thanë me ajër të ngrohtë
me presion. Sipërfaqja e ekspozuar u trajtua me aceton për ta çyndyrosur atë dhe më
pas u pastruan me ujë të distiluar dhe të bidistiluar, si dhe u thanë me ajër të ngrohtë.
Polarizimi u realizua duke përdorur një potenciostat të tipit Tacussel PJT 24-1, të
pajisur me një pilovit për skanimin e potencialit. Shkalla e skanimit ishte 6 mV/min.
Potenciali i qetësisë u mat afërsisht për 30 minuta. Elektroda e platinit u përdor si
elektrodë ndihmëse, ndërsa elektroda e kalomelit (me tretësirë të ngopur kalomeli), e
pajisur me kapilar Lugin u përdor si elektrodë referuese.
11.2 Rezultate dhe diskutime
Shpejtësia e korrozionit në g/m2orë u llogarit nëpërmjet metodës së humbjes në peshë,
duke përdorur formulën e mëposhtme:
m
(1)
v( g / m2orë ) 
S t
dhe në mm/vit:
v( mm / vit ) 

8.76  v( g / m2orë )
d
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Δm - është ndryshimi i masës (në gram) së mostrës para dhe pas ekspozimit në
mjedisin korrodues;
S - është sipërfaqja e mostrës (në m2);
t - është koha e ekspozimit në mjedisin gërryes (në orë);
d - densiteti i çelikut (7.86 g/cm3).
Efektiviteti mbrojtës i dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-) etilendiaminës është
llogaritur duke përdorur formulën:
0
vkorr
 vkorr
(3)
E (%) 
100
0
vkorr
E (%) - është efektiviteti i inhibitorit;
v0korr – shpejtësia e korrozionit pa shtim inhibitori.
vkorr - shpejtësia e korrozionit me shtim të inhibitorit.
Rezultatet e përftuara nga matjet janë paraqitur në Tabelën 11.3.
Tabela 11.3: Efektiviteti i inhibitorit dhe shkalla e korrozionit të çelikut 36CrMo në tretësirë
0,2M HCl që përmban përqendrime të ndryshme të dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-)
etilendiaminës
Përqendrimi i
Shpejtësia e
Shpejtësia e
Efektiviteti i
inhibitorit
korrozionit
korrozionit
inhibitorit
(mM)
(g/m2orë)
(mm/vit)
(%)
Blank(0.0)
0.8133
0.9065
1
0.5759
0.6418
29.20
3
0.3200
0.3566
60.66
5
0.1192
0.1329
85.34

Tabela 11.3 tregon se efektiviteti mbrojtës i inhibitorit të testuar rritet me rritjen e
përqendrimit të inhibitorit. Shpejtësia e korrozionit zvogëlohet nga 0.8133 g/m2 orë në
0,1192 g/m2orë. Efikasiteti më i lartë inhibues i marrë është 85.34% për përqendrimin
5 mM të inhibitorit të përdorur.
Rezultatet e marra nga matjet potenciodinamike janë paraqitur nëpërmjet kurbave të
polarizimit (log i si funksion i potencialit E). Vlerat e potencialit të matura nëpërmjet
elektrodës së kalomelit, janë konvertuar në vlera referuar elektrodës standarde të
hidrogjenit.
Potenciali i korrozionit Ekorr dhe densiteti i rrymës së korrozionit (ikorr) u përcaktuan
duke përdorur metodën e ekstrapolimit të Tafel-it për kurbat e polarizimit. Efektiviteti
mbrojtës i dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-)etilendiamina është llogaritur
sipas ekuacionit (1):
i0  i
EI (%)  korr 0 korr 100
(4)
ikorr
EI(%) – efektiviteti i inhibitorit
i0corr – densiteti i rrymës korrozionit pa shtim të inhibitorit
icorr – densiteti i rrymës korrozionit me shtim të inhibitorit
Figura 11.2 paraqet kurbat e polarizimit të çelikut 36CrMo të zhytur në tretësirë HCl
0,2M që përmban përkatësisht 1 mM, 3 mM dhe 5 mM të dihidroklorur
monometanolat N-(naftil-1-)etilendiamina, si dhe pa shtim të inhibitorit.
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Figura 11.2: Kurbat e polarizimit potenciodinamik të çelikut 36CrMo në tretësirë HCl 0,2
M dhe përqendrime të ndryshme të dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-)etilendiaminës

Tabela 11.4 tregon vlerën e efektivitetit të inhibitorit të llogaritur sipas ekuacionit (4)
për të gjitha kombinimet inhibitor-acid të testuar.
Tabela 11.4: Efektiviteti inhibues i dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-)etilendiaminës
për mjedise korroduese të ndryshme
Mjedisi korrodues
Efektiviteti i inhibitorit
(%)
HCl 0.2 M
HCl 0.2 M + 1 mM inhibitor
20.4
HCl 0.2 M + 3 mM inhibitor
56.9
HCl 0.2 M + 5 mM inhibitor
81.7

Në rastin e dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-)etilendiamina, efektiviteti
inhibues më i lartë në tretësirën e HCl 0.2 M është 81.7% dhe u përftua për
përqendrimin më të lartë të inhibitorit (5 mM). Dendësia e rrymës së korrozionit në
këtë rast ishte 0.26 μA/cm2. Efektiviteti mbrojtës u rrit me rritjen e përqendrimit të
inhibitorit. Nëpërmjet figurës 11.2 vihet re se degët anodike ashtu edhe ato katodike të
kurbave të polarizimit zhvendosen më poshtë (zbresin) për dendësi të rrymës më të
ulët, me shtimin e dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-)etilendiamina,
veçanërisht në rastin kur janë shtuar 3 mM dhe 5 mM inhibitor. Kjo sjellje tregon
mundësinë që dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-)etilendiamina është një
frenues i tipit të përzierë, duke ndikuar njëkohësisht, si në reaksionet e korrozionit
anodik, po ashtu edhe në reaksionet e korrozionit katodik.
11.3 Përfundime
Në këtë punim tregohet roli mbrojtës i dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-)
etilendiaminës
(ose
N-(-1-naphthyl)ethylendiamine
dihydrochloride
monomethanolate) ndaj korrozionit të çelikut 36CrMo në tretësirë acidi klorhidrik
(HCl) 0.2 M. Efektiviteti i inhibitorit u vlerësua duke përdorur metodën e humbjes në
peshë dhe metodën e polarizimit potenciodinamik.
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Matjet u kryen në tre përqendrime të ndryshme të dihidroklorur monometanolat N(naftil-1-) etilendiaminës (1 mM, 3 mM dhe 5 mM) në tretësirë HCl 0,2 M në
temperaturën e dhomës.
Rezultatet nëpërmjet humbjes në peshë tregojnë se efektiviteti mbrojtës i inhibitorit të
testuar rritet me rritjen e përqendrimit të inhibitorit. Shpejtësia e korrozionit
zvogëlohet nga 0.8133 g/m2 orë në 0,1192 g/m2orë. Efikasiteti më i lartë inhibues i
marrë është 85.34% për përqendrimin 5 mM të inhibitorit të përdorur.
Metoda e polarizimit potenciodinamik tregoi se në rastin e dihidroklorur
monometanolat N-(naftil-1-)etilendiamines, efektiviteti inhibues më i lartë në
tretësirën e HCl 0.2 M është 81.7% dhe u përftua për përqendrimin më të lartë të
inhibitorit (5 mM). Dendësia e rrymës së korrozionit në këtë rast ishte 0.26 μA/cm2.
Efektiviteti mbrojtës u rrit me rritjen e përqendrimit të inhibitorit. Vihet re se degët
anodike ashtu edhe ato katodike të kurbave të polarizimit zhvendosen më poshtë
(zbresin) për dendësi të rrymës më të ulët, me shtimin e dihidroklorur monometanolat
N-(naftil-1-)etilendiamina, veçanërisht në rastin kur janë shtuar 3 mM dhe 5 mM
inhibitor. Kjo sjellje tregon që dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1)etilendiamina është një inhibitor i tipit të përzierë, duke ndikuar njëkohësisht, si në
reaksionet e korrozionit anodik, po ashtu edhe në reaksionet e korrozionit katodik.
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KAPITULLI XII
ROLI INHIBUES I KLORURIT TË 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUMIT
NDAJ KORROZIONIT
12.1 Testimi dhe vlerësimi i rolit inhibues të klorurit të 1-butyl-3methylimidazoliumit ndaj korrozionit të çelikut me karbon në tretësirë 3% NaCl
Në këtë punim është vlerësuar efektiviteti mbrojtës i klorurit të butil-1-metil-3imidazoliumi (1-Butyl-3- methylimidazolium chloride) ([BMIM]Cl) ndaj korrozionit
të çelikut 36CrMo në tretësirë NaCl 3 %. Aftësia inhibuese e [BMIM]Cl është
vlerësuar për përqendrime të ndryshme të inhibitorit në temperaturën e dhomës, duke
përdorur metodën e polarizimit potenciodinamik. Ndikimi i mundshëm i joneve jodur
në korrozionin e çelikut 36CrMo u hetua nëpërmjet shtimit të jodurit të kaliumit KI në
mjedisin korrodues në masën 0.1%.
12.1.1 Materiale dhe metoda
Përgatitja e mostrave për metodën e polarizimit potenciodinamik
Metali i përzgjedhur është çelik me markë 36CrMo
Tabela 12.1: Përbërja e mostrave të çelikut me markë 36CrMo
Elementi
C
Cr
Mo
Si
Mn
S
Përmbajtja (në %) 0.350.60.3-0.4
0.170.20≤ 0.03
0.40
0.9
0.37
0.40

P
≤ 0.01

Mostrat e metalit për testim janë në formë cilindrike. Sipërfaqja e jashtme e mostrave
u pastrua dhe u lëmua me letër zmerile. Mostra e metalit u fiksua në qendër të një
cilindri tefloni me rrëshirë epokside. Zona e ekspozuar në mjedisin korrodues është
një sipërfaqe rrethore me diametër 5 mm (figura 12.1).

Figura 12.1: Pamje e mostrës së përgatitur për metodën e polarizimit potenciodinamik

Inhibitori i korrozionit
Kloruri i butil-1-metil-3-imidazoliumit [BMIM]Cl, me formulë empirike C8H15ClN2
është një lëng jonik dhe në një masë të madhe karakteristikat e tij varen nga anioni i
përdorur (figura 12.2).
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Figura 12.2: Paraqitja e formulës strukturore e klorurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit
[BMIM]Cl

Përgatitja e mjedisit korrodues
• Tretësirë ujore e klorurit të natriumit NaCl 3 % (në peshë)
• Sasitë e ndryshme të inhibitorit (klorur i butil-1-metil-3-imidazoliumit)
[BMIM]Cl u shtuan në 100 ml tretësirë NaCl 3 % (në peshë) për të formuar
tretësirat me përqendrime 0.5% dhe 1.0% (në peshë).
• Sasia e jodurit të kaliumit KI u shtua në tretësirën që përmban sasinë përkatëse
të klorurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit [BMIM]Cl të përshkruar më sipër
në masën 0.1%.
• Vëllimi përfundimtar i çdo tretësire të përdorur si mjedis korrodues ishte 100
ml. Ato u përzien me një përzierës magnetik për afro 10 deri në 15 min.
• Tretësirat u deajruan duke përdorur azot të gaztë për rreth 15 minuta para
zhytjes në to të mostrave të çelikut.
Procedura e polarizimit potenciodinamik
c) Para fillimit të polarizimit, sipërfaqja e mostrës metalike e ekspozuar në
mjedisin korrodues u pastrua me letër poliruese me shkallë ashpërsie të
ndryshme (120, 240, 320, 600 dhe 1000).
d) Sipërfaqja e ekspozuar në mjedisin korrodues u pastrua me ujë të distiluar dhe
u tha me ajër të ngrohtë në presion.
e) Zona e ekspozuar e elektrodës u çyndyros duke përdorur aceton, pastaj u
pastrua me ujë të distiluar dhe u tha me ajër të ngrohtë në presion.
f) Polarizimi u realizua me potentiostatin tip Tacussel PJT 24-1, të pajisur me
pilovit për skanim. Shpejtësia e skanimit 6mV/min.
g) Potenciali i qetësisë u mat pas afro 20-30 minutash.
h) Elektroda e platinit u përdor si elektrodë ndihmëse, ndërsa elektroda e
kalomelit, pajisur me kapilarin Lugin, u përdor si elektrodë referuese.
12.1.2 Rezultate dhe diskutime
Rezultatet e përftuara nga matjet potenciodinamike janë paraqitur nëpërmjet kurbave
të polarizimit (log i ) si funksion i potencialit.
Vlerat e potencialit të matura me elektrodën e kalomelit janë konvertuar kundrejt
vlerave të elektrodës standarde të hidrogjenit.
Potenciali i korrozionit Ekorr dhe densiteti i rrymës së korrozionit (ikorr) u përcaktuan
duke përdorur metodën e ekstrapolimit të Tafel-it nëpërmjet kurbave të polarizimit.
Efektiviteti mbrojtës i klorurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit është llogaritur duke
përdorur formulën e mëposhtme:
0
ikorr
 ikorr
EI (%) 
100
0
ikorr
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E(%) – efektiviteti i inhibitorit
i0korr – densiteti i rrymës së korrozionit pa shtim inhibitori
ikorr – densiteti i rrymës së korrozionit me shtim inhibitori
Kurbat e polarizimit potenciodinamik janë paraqitur në vijim (figura 12.3).

Figura 12.3: Kurbat e polarizimit potenciodinamik të çelikut 36CrMo në tretësirë NaCl 3 %
(në peshë) në përqendrime të ndryshme të klorurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit

12.1.3 Përfundime
Në këtë punim është vlerësuar efektiviteti mbrojtës i klorurit të butil-1-metil-3imidazoliumi ([BMIM]Cl) ndaj korrozionit të çelikut 36CrMo në tretësirë NaCl 3 %.
Aftësia inhibuese e [BMIM]Cl është vlerësuar për përqendrime të ndryshme të
inhibitorit (0.5% dhe 1%), në temperaturën e dhomës, duke përdorur metodën e
polarizimit potenciodinamik. Ndikimi i mundshëm i joneve jodur në korrozionin e
çelikut 36CrMo u hetua nëpërmjet shtimit të jodurit të kaliumit KI në mjedisin
korrodues në masën 0.1%.
Kloruri i butil-1-metil-3-imidazoliumit [BMIM]Cl shfaqi aftësi të mirë inhibuese në
kushtet e studiuara. Efektiviteti mbrojtës i këtij lëngu jonik rritet me rritjen e
përqendrimit të tij (0.5% dhe 1%).
Nuk vihet re ndryshim i rëndësishëm në efektivitetin mbrojtës të këtij lëngu jonik me
shtimin e jodurit të kalimit KI (në përqendrimin 0.1%) në mjedisin korrodues.
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12.2 Testimi dhe vlerësimi i klorurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit si inhibitor
korrozioni për aliazhin e aluminit 6063 në tretësirë acidi
Në këtë punim vlerësohet efikasiteti mbrojtës ndaj korrozionit i lëngut jonik (kloruri i
butil-1-metil-3-imidazoliumit), ndaj korrozionit të aliazhit të aluminit AA6063 në
tretësirë HCl 0.5 M në temperatura të ndryshme, duke përdorur metodën e humbjes në
peshë dhe metodën e polarizimit potenciodinamik.
Matjet u kryen për mostrat e zhytura në tretësirë HCl 0,5 M që përmbajnë sasitë në
përqindje të inhibitorit 0.1%, 0.3%, 0.5% dhe 0.7% (në vëllim), përkatësisht në
temperaturat 30, 35 dhe 40°C.
12.2.1 Materiale dhe metoda
Mostrat e përdorura në metodën e humbjes në peshë janë në formë kuboidi me
dimensione afërsisht 45 mm x 10 mm x 10 mm. Çdo mostër përmban një birë me
diametër 4 mm, që shërben për varjen e mostrës metalike në mjedisin korrodues.
Mostra e përdorur për matjet e polarizimit potencialinamik ka një formë cilindrike.
Sipërfaqja e jashtme e mostrës u pastrua me letër zmerile (poliruese) dhe më pas u
fiksua në një tub tefloni duke përdorur rrëshirë epoksi. Një sipërfaqe rrethore me
diametër 5 mm e mostrës prej çeliku u ekspozua ndaj mjedisit të gërryerjes. Tabela
12.2 tregon përbërjen e aliazhit të aluminit 6063 siç përcaktohet nga siguruesi.
Tabela 12.2: Përbërja kimike e mostrave të aliazhit të aluminit 6063
Elementet
Si
Fe
Cu
Mn
Përmbajtja 0.45–0.42
0.16–0.19
0.0002–0.0007 0.0012–0.0021
( në %)
Elementet
Mg
Cr
Zn
Ti
Përmbajtja 0.47–0.49 0.0005–0.0012 0.019–0.022
0.013–0.018
( në %)

Tretësira e HCl 0,5 M u përgatit duke u nisur nga një tretësirë HCl 36% (në masë) dhe
d = 1,179 g/cm3. Vëllime të ndryshme të klorurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit u
shtuan në tretësirën e acidit, për të marrë përqendrimet e duhura (0.1, 0.3, 0.5 dhe 0.7
% (në vëll.) dhe më pas u përzien me një përzierës magnetik për 15 min. Vëllimi
përfundimtar i tretësirës ishte 100 ml. Ato u përzien me një përzierës magnetik për
afro 10 deri në 15 min dhe u deajëruan duke përdorur azot të gaztë për rreth 15 minuta
para zhytjes në to të mostrave të aliazhit të aluminit.
Kloruri i butil-1-metil-3-imidazoliumit ([BMIM]Cl) ka një shkallë pastërtie ≥98.0%
dhe është prodhim i Sigma Aldrich. Karakteristikat kimike të këtij lëngu jonik varen
kryesisht nga anioni. Struktura kimike e [BMIM]Cl është paraqitur në figurën 12.4.

Figura 12.4: Struktura kimike e klorurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit

Metoda e humbjes në peshë: Mostrat e përgatitura shënohen dhe sipërfaqja e tyre u
lëmua duke përdorur letër zmerile me shkallë ashpërsie të klasave të ndryshme (120,
240, 320, 600, 1000, 1500 dhe 4000). Më pas, mostrat u pastruan me ujë të distiluar
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dhe u thanë me ajër të ngrohtë me presion. Më tej, sipërfaqja e mostrave u trajtua me
aceton për ta çyndyrosur atë dhe më pas u pastrua me ujë të distiluar dhe u tha me ajër
të ngrohtë. Mostrat u vendosën në mjedisin korrodues dhe qëndruan aty për 4 orë, në
kushte qetësie dhe ajrimi natyror. Pas heqjes nga solucioni mostrat u pastruan me ujë
të distiluar, u neutralizuan me një tretësirë ujore të Na2CO3 dhe më pas u thanë me
ajër të ngrohtë në presion.
Medoda e polarizimit potenciodinamik: Sipërfaqja e ekspozuar e mostrave të
përgatitura siç u përmend më lart, u lëmua me letra zmerili (poliruese) me shkallë
ashpërsie të ndryshme: 120, 240, 320, 600, 1000, 1500 dhe 4000. Mostrat më tej u
pastruan me ujë të distiluar dhe u thanë me ajër të ngrohtë në presion. Tretësira e
acetonit u përdor për të çyndyrosur sipërfaqen e ekspozuar të elektrodës së punës, e
cila më pas u pastrua me ujë të distiluar dhe u tha me ajër të ngrohtë. Një potencostat i
tipit Tacussel PJT 24-1, i pajisur me një pilovit për skanimin e potencialit u përdor për
të polarizuar mostrat, me një shpejtësi skanimi që ishte 6 mV/min. Pas afërsisht 30
min, kohë kur mostrat qëndruan në mjedisin korrodues, u mat potenciali i qetësisë së
korrozionit. Elektroda e punës përbëhet nga aliazh alumini 6063, ndërsa elektroda e
ngopur e kalomelit e shoqëruar me urë lidhëse dhe elektroda e platinit, u përdorën
përkatësisht si elektrodë reference dhe elektrodë ndihmëse.
Vlerat e potencialit të matura nëpërmjet elektrodës së kalomelit, janë konvertuar në
vlera referuar elektrodës standarde të hidrogjenit.
12.2.2 Rezultate dhe diskutime
Testet u kryen në tretësirë HCl 0.5 M. Janë testuar katër përqendrime të ndryshme të
inhibitorit 0.1, 0.3, 0.5, dhe 0.7 % (vëll). Rezultatet e marra nga metoda e humbjes në
peshë u përdorën për të llogaritur shpejtësinë e korrozionit në g/(m 2orë), dhe
llogaritjet janë bërë nëpërmjet formulave (1-3):

v(g/m2ore) =

Δm
S t

(1)

në g/m2 ditë:
v(g/m2ditë) = v(g/m2orë) 

24 orë
ditë

(2)

dhe në mm/vit:
v( mm / vit ) 

0.365  v( g / m2dite )

(3)

d

Δm – ndryshimi i peshës (në gram) së mostrës para dhe pas ekspozimit në mjedisin
korrodues.
S – sipërfaqja e mostrës (në m2)
t – koha e ekspozimit në mjedisin korrodues (në orë)
d – dendësia e alazhit të aluminit (2.7 g/cm3)
Efekiviteti mbrojtës i klorurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit u llogarit duke përdorur
formulën:
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(4)

EI (%) – efektiviteti mbrojtës i inhibitorit
v0korr – shpejtësia e korrozionit pa shtim inhibitori
vkorr – shpejtësia e korrozionit me shtim inhibitori
Tabela 12.3 paraqet një përmbledhje të shpejtësive të korrozionit në g/(m2orë) dhe
mm/vit dhe vlerat përkatëse të efektivitetit mbrojtës të inhibitorit të korrozionit të
llogaritura sipas formulave 1-4, për të gjitha kombinimet e acid-inhibitor të testuar.
Tabela 12.3: Shpejtësitë e korrozionit dhe efektivitetet mbrojtëse të klorurit të butil-1-metil3-imidazoliumit, për përqendrime të ndryshme të shtuar në tretësirën 0.5 M HCl në
temperatura të ndryshme
Përmbajtja
e inhibitorit
(në % vëll)

Temperat
ura
(në °C)

Shpejtësia e
korrozionit
(në g/m2orë)

Shpejtësia e
korrozionit
(mm/vit)

Efektiviteti
i inhibitorit
(në %)

0.0
0.1
0.3
0.5
0.7
0.0
0.1
0.3
0.5
0.7
0.0
0.1
0.3
0.5
0.7

30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40

3.4689
3.1150
2.5604
1.7109
1.0006
3.6577
3.4099
2.8318
1.8997
1.3097
3.9645
3.7875
3.1858
2.2418
1.7109

11.2548
10.1063
8.3071
5.5508
3.2463
11.8673
11.0634
9.1876
6.1633
4.2493
12.8626
12.2884
10.3360
7.2735
5.5508

10.20
26.19
50.68
71.16
6.77
22.58
48.06
64.19
4.46
19.64
43.45
56.85

Shpejtësia më e ulët e korrozionit (1.0006 g/m2orë) është marrë në temperaturën 30
°C, duke përdorur përqendrimin më të lartë të klorurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit
(d.m.th. 0.7 % në vëllim). Figura 12.5 tregon që shpejtësia e korrozionit zvogëlohet
me rritjen e përqendrimit të inhibitorit për të gjitha temperaturat e testuara.

Figura 12.5: Efekti i përqendrimit të klorurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit në shpejtësinë e
korrozionit (në g m2orë) në temperatura të ndryshme
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Për më tepër, për të njëjtin përqendrim të inhibitorit, shpejtësia e korrozionit
zvogëlohet me rritjen e temperaturës (figura 12.5). Sidoqoftë, vërehet një ulje e
efektivitetit të inhibitorit kur rritet temperatura (në intervalin 30, 35 dhe 40°C).
Të dhënat e marra nga polarizimi potenciodinamik paraqiten në trajtën e lakoreve të
polarizimit, siç tregohet në figurën 12.6. Vlerat e potencialit të matura kundrejt
elektrodës kalomelit konvertohen në vlera kundrejt elektrodës standarde të
hidrogjenit.

Figura 12.6: Lakoret e polarizimit potenciodinamik të aliazhit të aluminit 6063 në tretësirën
HCl 0,5 M me dhe pa shtim të klorurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit
Nëpërmjet ekuacionit (1) llogaritet efektiviteti mbrojtës i inhibitorit (EI%):
EI% 

i

kor

i

 ikor

.100

(1)

kor

EI% - efektiviteti i inhibitorit;
i0korr – densiteti i rrymës së korrozionit pa inhibitor në µA;
ikorr – densiteti i rrymës së korrozionit me inhibitor në µA;
Vlerat e efektivitetit mbrojtës të korrozionit të klorurit të butil-1-metil-3imidazoliumit të llogaritur nga vlerat e densitetit të rrymës së korrozionit të marra nga
lakoret e polarizimit potenciodinamik të matura në 30°C paraqiten në tabelën 12.4.
Tabela 12.4: Efektivitetet e inhibitorit të korrozionit për shtesa të ndryshme të klorurit të
butil-1-metil-3-imidazoliumit në tretësirën HCl 0,5 M, të matur në temperaturën 30°C.
Përqendrimi i inhibitorit
(në % vëll.)
0.0
0.1
0.3
0.5
0.7
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Krahasimi i kurbave të polarizimit (me dhe pa shtimin të inhibitorit) tregon qartë se
kloruri i butil-1-metil-3-imidazoliumit ndikon si në reaksionet katodike të korrozionit,
ashtu edhe në reaksionet anodike të korrozionit, duke u sjellë si një inhibitor i tipit
miks (të përzierë).
12.2.3 Përfundime
Në këtë punim vlerësohet efikasiteti mbrojtës ndaj korrozionit i lëngut jonik (kloruri i
butil-1-metil-3-imidazoliumit), ndaj korrozionit të aliazhit të aluminit AA6063 në
tretësirë HCl 0.5 M në temperatura të ndryshme, duke përdorur metodën e humbjes në
peshë dhe metodën e polarizimit potenciodinamik.
Matjet u kryen për mostrat e zhytura në tretësirë HCl 0,5 M që përmbajnë sasitë në
përqindje të inhibitorit 0.1%, 0.3%, 0.5% dhe 0.7% (në vëll.), përkatësisht në
temperaturat 30, 35 dhe 40°C.
Vihet re se shpejtësia më e ulët e korrozionit (1.0006 g/m2orë) është marrë në
temperaturën 30°C, duke përdorur përqendrimin më të lartë të klorurit të butil-1metil-3-imidazoliumit (d.m.th. 0.7 % në vëllim). Shpejtësia e korrozionit zvogëlohet
me rritjen e përqendrimit të inhibitorit për të gjitha temperaturat e testuara.
Sipas metodës së humbjes në peshë, efektiviteti më i lartë i mbrojtjes nga korrozioni
(d.m.th. 71.16%) u përftua për përqendrimin 0.7% (në vëll.) të klorurit të butil-1metil-3-imidazoliumit të shtuar në tretësirën e HCl 0.5 M, në temperaturën 30°C.
Shpejtësia e korrozionit e mostrave të aliazhit të aluminit 6063 rritet me rritjen e
temperaturës, për të gjitha përqendrimet e inhibitorit të testuar. Për më tepër, kurba e
polarizimit potenciodinamik sugjeron që kloruri i butil-1-metil-3-imidazoliumit sillet
si një inhibitor i tipit të përzierë (miks) në kushtet e testuara.
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KAPITULLI XIII
TESTIMI DHE VLERËSIMI I ROLIT INHIBUES TË 2-AMINOPIRIDINËS
13.1 Testimi dhe vlerësimi i rolit inhibues të 2-aminopiridinës si inhibitor për
çelikun me karbon në tretësirë H3PO4 në prezencë të jodurit të kaliumit KJ
Në këtë punim vlerësohet efektiviteti mbrojtës i 2-aminopiridinës ndaj korrozionit të
çelikut 36CrMo në tretësirë H3PO4.
Aftësia inhibuese e 2-aminopiridinës është testuar për përqendrime të ndryshme të tij,
si dhe në përqendrime të ndryshme të acidit fosforik, duke përdorur metodën e
humbjes në peshë. Ky testim është realizuar për të krijuar një panoramë më të plotë të
sjelljes së çelikut 36CrMo në mjedise të ndryshme korrozioni.
13.1.1 Materiale dhe metoda
Përgatitja e mostrave për matjet e humbjes në peshë
Metali i përzgjedhur është çelik me markë 36CrMo
Tabela 13.1: Përbërja e mostrave të çelikut me markë 36CrMo
Elementi
C
Cr
Mo
Si
Mn
S
Përmbajtja (në 0.350.60.3-0.4 0.170.20- ≤ 0.03
%)
0.40
0.9
0.37
0.40

P
≤ 0.01

Mostrat e çelikut janë në formë kuboidi me përmasa (40 mm x 25 mm x 3.4 mm) dhe
kanë një birë (me diametër 3.24 mm) për varjen e tyre në mjedisin korrodues.
Inhibitori i përdorur është 2-aminopyridinë (figura 13.1).

Figura 13.1: Formula strukturore e 2-aminopyridinës

Përgatitja e mjedisit korrodues
Reagenti i përdorur: Tretësirë H3PO4 85% (në masë) dhe dendësi (d = 1.71 g/mL).
Sasitë e ndryshme të 2-aminopiridinës u tretën në 90 ml tretësirë të acidit fosforik me
përqendrime të ndryshme sipas tabelës 13.2.
Tretësirat u përzien me një përzierës magnetik për afro 10 deri në 15 min. Tretësirat u
deajruan, duke përdorur azot të gaztë për afro 15 minuta para zhytjes në to të
mostrave të çelikut për testim .
Procedura e metodës së humbjes në peshë
• Përpara vendosjes së mostrave të çelikut në mjedisin korrodues sipërfaqja e
tyre u lëmua me letër poliruese me shkallë ashpërsie të ndryshme: 120, 240,
320, 600 dhe 1000.
• Mostrat e çelikut u pastruan me ujë të distiluar dhe u thanë me ajër të ngrohtë
në presion.
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U çyndyrosën duke përdorur aceton, u pastruan me ujë të distiluar dhe në
vijim u thanë me ajër të ngrohtë në presion.
Mostrat u peshuan në peshore analitike përpara zhytjes në mjedisin korrodues.
Mostrat qëndruan të zhytura në mjedisin korrodues, në kushte qetësie dhe
ajrimi natyror për 4 orë.
Mostrat u nxorrën nga mjedisi korrodues, u pastruan me ujë të distiluar, u
neutralizuan me tretësirë ujore të ngrohtë të karbonatit të natriumit Na2CO3, u
pastruan me ujë të distiluar dhe më tej u thanë me ajër të ngrohtë në presion.
Mostrat u peshuan përsëri në peshore analitike, dhe u llogarit humbja në masë
e tyre.
Tabela 13.2: Përbërja e mjedisit korrodues
Përqendrimi i H3PO4 0.2 M H3PO4 0.5 M H3PO4 0.7 M
acidit
0.0%
0.0%
0.0%
Përqendrimi
0.2%
0.2%
0.2%
i inhibitorit
0.5%
0.5%
0.5%
0.7%
0.7%
0.7%
1.0%
1.0%
1.0%

13.1.2 Rezultate dhe diskutime
Rezultatet e matjeve të përftuara nga metoda e humbjes në peshë lidhur me
shpejtësinë e korrozionit të çelikut 36CrMo në tretësirë H3PO4 (g/m2orë) dhe
efektivitetit përkatës të inhibitorit, janë paraqitur në tabelën 13.3.
Tabela 13.3: Përmbledhje e shpejtësive të korrozionit të mostrave të çelikut 36CrMo të
zhytura në tretësirë H3PO4 që përmban përqendrime të ndryshme inhibitori
Seritë e
matjeve

Përqendrimi i
inhibitorit
(%)

Shpejtësia e
korrozionit
(g/m2 orë)

Efektiviteti i
inhibitorit
(%)

0.0
0.2
0.5
0.7
1.0

1.869932
1.601071
1.431659
1.325301
0.292631

14.38
23.44
29.13
84.35

0.0
0.2
0.5
0.7
1.0

1.929951
1.824632
1.619395
1.443106
1.22506

5.46
16.09
25.23
36.52

0.0

2.543481

0.2

2.212851

13.00

Seria 3

0.5

1.896272

25.45

H3PO4 0.7 M

0.7

1.839357

27.68

1.0

1.360734

46.50

Seria 1
H3PO4 0.2 M

Seria 2
H3PO4 0.5 M
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Efektiviteti i inhibitorit
Efektiviteti i inhibitorit (2-aminopiridinë) u përcaktua duke përdorur formulën:
v0  v
EI (%)  korr 0 korr 100
vkorr
0
v korr – shpejtësia e korrozionit pa shtim inhibitori
vkorr – shpejtësia e korrozionit me shtim inhibitori
Efektiviteti mbrojtës i inhibitorit rritet me rritjen e përqendrimit të tij.
Efektiviteti mbrojtës i inhibitorit u rrit me rritjen e temperaturës nga 22 në 30°C.
Shpejtësia më e ulët e korrozionit e përftuar në këtë rast rezultoi 0.292631 g/m 2orë
(efektiviteti 84.35%), në tretësirë H3PO4 0.2 M dhe përqendrim inhibitori 1%.
Rezultatet e matjeve të përftuara nga metoda e humbjes në peshë lidhur me
shpejtësinë e korrozionit të çelikut 36CrMo (g/m2 orë) në tretësirë H3PO4 me
përqendrime të ndryshme, që përmban KI 0.1% (në masë), si dhe efektivitetit përkatës
të inhibitorit, janë paraqitur në tabelën 13.4.
Tabela 13.4: Përmbledhje e shpejtësive të korrozionit të mostrave të çelikut 36CrMo të
zhytura në tretësirë H3PO4 që përmban përqendrime të ndryshme inhibitori dhe KI 0.1% (në
masë)
Seritë e matjeve
Përqendrimi i
Shpejtësia e
Efektiviteti i
inhibitorit
korrozionit
inhibitorit (%)
(%)
(g/m2 orë)
0.0
1.200384
0.2
0.990629
17.47
0.5
0.864398
27.99
Seria 1
H3PO4 0.2 M
0.7
0.64257
46.47
1.0
0.252727
78.95
0.0
2.440781
0.2
1.432396
41.31
0.5
1.242572
49.09
Seria 2
H3PO4 0.5 M
0.7
1.057564
56.67
1.0
0.718276
70.57
0.0
2.627507
0.2
1.485944
43.45
0.5
1.296596
50.65
Seria 3
H3PO4 0.7 M
0.7
0.910308
65.35
1.0
0.704975
73.17

Efektiviteti i inhibitorit
•
•
•

Efektiviteti mbrojtës i inhibitorit rritet me rritjen e përqendrimit të inhibitorit.
Efektiviteti mbrojtës i inhibitorit rritet me shtimin e jodurit të kaliumit KI
0.1%.
Shpejtësia më e ulët e korrozionit e marrë është 0.252727 g/m2orë (efektiviteti
78.95 %), në tretësirë H3PO4 0.2 M , KI 0.1% dhe përqendrim inhibitori 1%.
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Rezultatet e matjeve të përftuara nga metoda e humbjes në peshë lidhur me
shpejtësinë e korrozionit të çelikut 36CrMo (g/m2 orë) në tretësirë H3PO4 0.5 M, në
temperaturat (22°C dhe 30°C) dhe efektivitetet përkatëse të inhibitorit, janë paraqitur
në tabelën 13.5.
Table 13.5: Përmbledhje e shpejtësive të korrozionit të mostrave të çelikut 36CrMo të
zhytura në tretësirë H3PO4 0.5 M në dy temperatura të ndryshme
Temperatura
Përqendrimi i
Shpejtesia e
Efektiviteti i
(°C)
inhibitorit
korrosionit
inhibitorit (%)
(%)
(g/m2orë)
0.0
1.929951
0.2
1.824632
5.46
22
0.5
1.619395
16.09
0.7
1.443106
25.23
1.0
1.22506
36.52
0.0
4.6308152
0.2
4.1606426
10.15
30
0.5
3.1010265
33.03
0.7
2.8406961
38.66
1.0
2.4075552
48.01

Vihet re se efektiviteti inhibues i 2-aminopiridinës rritet me rritjen e temperaturës.
Shpejtësia më e ulët e korrozionit e marrë është 1.22506 g/m2orë (efektiviteti i
inhibitorit 36. 52 %), në tretësirë H3PO4 0.5 M , në temperaturën 22°C dhe
përqendrim inhibitori 1%.
13.1.3 Përfundime
Në këtë punim vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të 2-aminopiridinës ndaj korrozionit
të çelikut 36CrMo në tretësirë H3PO4 është testuar për përqendrime të ndryshme të 2aminopiridinës, në përqendrime të ndryshme të acidit fosforik, në temperatura të
ndryshme, me dhe pa prezencën e joneve jodur, duke përdorur metodën e humbjes në
peshë. Ky testim është realizuar për të krijuar një panoramë më të plotë të sjelljes së
çelikut 36CrMo në mjedise të ndryshme korrozioni. Rezultatet tregojnë se 2aminopiridina tregon efektivitet inhibues optimal në mbrojtjen e çelikut 36CrMo.
Efektiviteti inhibues rritet me rritjen e përqendrimit të 2-aminopiridinës.
Shpejtësia më e ulët e korrozionit rezultoi 0.2527 (g/m2 orë) dhe efektiviteti i
inhibitorit në këtë rast është 78.95 %, në tretësirë H3PO4 0.2 M , në prezencë të KI
0.1% dhe përqendrim inhibitori 1%. Shtimi i KI rrit efektivitetin mbrojtës të 2aminopiridinës, ndërkohë shpejtësia e korrozionit u rrit me rritjen e temperaturës.
Për të kuptuar me mirë mekanizmin mbrojtës të 2-aminopiridinës do të ishte e
nevojshme të testohej në temperatura të ndryshme, duke përdorur metodat e
polarizimit.
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13.2 Testimi dhe vlerësimi i qëndrueshmërisë ndaj korrozionit të çelikut 36CrMo
në tretësirë 3% NaCl në prani të 2-aminopiridinës
Një përbërës organik i testuar në këtë punim është 2-aminopiridina. Punimi paraqet
efiktivitetin mbrojtës të 2-aminopiridinës ndaj korrozionit të çelikut 36CrMo në
tretësirë NaCl 3% në temperaturën e dhomës (mjedisit), duke përdorur teknikën e
polarizimit potenciodinamik. Ky testim është realizuar për të krijuar një panoramë më
të plotë të sjelljes së çelikut 36CrMo në mjedise të ndryshme korrozioni.
U hetua edhe efekti i mundshëm i jodurit të kaliumit KI në procesin e korrozionit,
duke përdorur metodën e polarizimit potenciodinamik.
13.2.1 Materiale dhe metoda
Përgatitja e elektrodës së punës për matjet elektrokimike
Mostrat e çelikut 36CrMo, me përbërjen e dhënë në tabelën 14.1, u prenë në një formë
cilindrike. Sipërfaqja e jashtme e këtij kampioni u pastrua (polirua) në fillim me letër
zmerile dhe më pas u fiksua në qendër të një cilindri tefloni, duke përdorur rrëshirë
epokside. Në këtë mënyrë shmanget kontakti i pjesëve anësore të mostrës së çelikut
me tretësirën korroduese. Zona e ekspozuar në mjedisin korrodues është një sipërfaqe
rrethore me diametër 5 mm.
Tabela 13.6: Përbërja kimike e mostrave të çelikut 36CrMo
Elementët
C
Cr
Mo
Si
Mn
S
Përbërja
0.350.6-0.9 0.3-0.4
0.170.20≤ 0.03
(në %)
0.40
0.37
0.40

P
≤ 0.01

Sipërfaqja e zonës së ekspozuar pastrohet më tej duke përdorur letra të ndryshme
poliruese me shkallë ashpërsie të ndryshme (120, 240, 320, 600, 1000, 2400), pastaj u
pastruan me ujë të distiluar dhe u thanë me ajër të ngrohtë në presion. U përdor aceton
për të çyndyrosur sipërfaqen e zonës së ekspozuar në mjedisin korrodues, dhe në
vijim mostrat u pastruan me ujë të distiluar dhe u thanë me ajër të ngrohtë në presion.
Inhibitori i korrozionit
Inhibitori i korrozionit i testuar është 2-aminopiridina (C5H6N2), me pastërti më të
lartë se 98%.
Përgatitja e mjedisit korrodues
Sasi të ndryshme të 2-aminopiridinës u shtuan në 100 ml tretësirë NaCl 3% (në masë).
Tabela 13.7 paraqet një përmbledhje të të gjithë kombinimeve të tretësirës së klorurit
të natriumit - 2-amino piridinë, të testuar në temperaturën e dhomës (temperaturë
mjedisi).
Tabela 13.7: Përbërja e mjedisit korrodues
Përqendrimi i tretësirës NaCl 3 % NaCl 3 % + KI 0.1%
(% në masë)
Përqendrimi i inhibitorit 0.2%
0.5%
0.5%
1.0%
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Vëllimi përfundimtar i çdo tretësire ishte 100 ml. Ato u përzien me një përzierës
magnetik për afro 10 deri në 15 min. Tretësirat u deajruan duke përdorur azot të gaztë
për rreth 15 minuta para zhytjes në to të mostrave të çelikut.
Procedura e matjes së polarizimit potenciodinamik
Kampioni i përgatitur siç përshkruhet më sipër u polarizua duke përdorur një
potentiostat tip Tacussel PJT 24-1, të pajisur me një pilovit për skanim. Si elektrodë
ndihmëse u përdor një elektrodë platini, ndërsa elektroda e kalomelit (e pajisur me
kapilar lugin) u përdor si elektrodë referuese. Potenciali i qetësisë u mat pas afro 2030 minutash. Shpejtësia e skanimit të potencialit ishte 6 mV/min.
13.2.2 Rezultate dhe diskutime
Figura 13.2 tregon rezultatet e marra nga matjet potenciodinamike të paraqitura si
kurba polarizimi (log i - potencial) për mostrat e çelikut 36CrMo të zhytura në
tretësirë NaCl me përqendrim 3% (në masë), që përmban përkatësisht 0.2%, 0.5% dhe
1.0 % 2-aminopyridinë. Vlerat e potencialit të matura kundrejt elektrodës së
kalomelit, janë konvertuar në vlera të potencialit përkundrejt elektrodës standarde të
hidrogjenit. Potenciali i korrozionit Ekorr dhe densiteti i rrymës së korrozionit (ikorr) u
përcaktuan duke përdorur metodën e ekstrapolimit të Tafel-it. Efektiviteti mbrojtës i
2-aminopiridinës është llogaritur, duke përdorur formulën e mëposhtme:
0
ikorr
 ikorr
EI (%) 
100
(1)
0
ikorr
EI(%) – efektiviteti i inhibitorit
i0korr – densiteti i rrymës së korrozionit pa shtim inhibitori
ikorr – densiteti i rrymës së korrozionit me shtim inhibitori

Figura 13.2: Lakoret e polarizimit potenciodinamik të çelikut 36CrMo në tretësirë NaCl 3%
(në masë) që përmban 0.2%, 0.5% dhe 1.0% të 2-aminopiridinë
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Figura 13.2 tregon që potenciali i qetësisë së mostrave të inhibuara (mbrojtura)
zhvendoset në potenciale më pozitive me rritjen e përqendrimit të inhibitorit. Për më
tepër, pjesa anodike e lakoreve të polarizimit të inhibuara është ulur në krahasim me
mostrën pa inhibitor, ndërsa nuk vihet re ndonjë ndryshim i rëndësishëm për pjesën
katodike. Kjo sjellje nënkupton që 2-aminopiridina vepron kryesisht si një inhibitor i
tipit anodik.
Efektiviteti mbrojtës i 2-aminopiridinës për mostrat e çelikut 36CrMo të zhytura në
tretësirë NaCl 3% për të gjitha përqendrimet e inhibitorit që janë testuar, është
paraqitur në mënyrë të përmbledhur në tabelën 13.8. Vlerat përkatëse të efektivitetit
mbrojtës u llogaritën sipas formulës (1) nga dendësitë e rrymës së korrozionit të marra
nga ekstrapolimi Tafel. Efektiviteti mbrojtës i 2-aminopiridinës u rrit me rritjen e
përqendrimit të tij. Efikasiteti më i lartë mbrojtës (67,13%) është marrë për 1.0%
inhibitor të shtuar.
Efektiviteti inhibues i 2-aminopiridinës rritet me rritjen e përqendrimit të saj.
Efektiviteti mbrojtës më i lartë (67.13%) u përftua për rastin e shtimit të 1.0%
inhibitor.
Tabela 13.8: Efektiviteti mbrojtës i 2-aminopiridinës për mjedise të ndryshme korroduese i
llogaritur sipas formulës (1)
Mjedisi korrodues
Efektiviteti i inhibitorit (në %)
(në % në masë)
NaCl 3 %
NaCl 3% + 0.2% inhibitor
53.24
NaCl 3% + 0.5% inhibitor
57.87
NaCl 3% + 1.0% inhibitor

67.13

Figura 13.3 paraqet kurbat e polarizimit për mostrat e çelikut 36CrMo të zhytura në
tretësirë NaCl 3% që përmban 0.5% inhibitor me dhe pa shtim KI me përqendrim
0.1% (në masë). Metoda e ekstrapolimit të Tafel-it u përdor gjithashtu për të
përcaktuar Ekorr dhe ikorr.

Figura 13.3: Lakoret e polarizimit potenciodinamik të çelikut 36CrMo në tretësirë NaCl 3%
(në masë) në prezencë të 0.1 % KI dhe të 2-aminopiridinës
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Efektiviteti mbrojtës i 2-aminopiridinës u llogarit sipas formulës (1) nga vlerat e
densitetit të rrymës të përftuara dhe vlerat përkatëse janë paraqitur në tabelën 13.9.
Table 13.9: Ndikimi i shtimit të KI në efektivitetin inhibues të 2-aminopiridinës
Mjedisi korrodues
Efektiviteti i inhibitorit (në %)
(në % në masë)
NaCl 3%
NaCl 3% + 0.5% inhibitor
57.87
NaCl 3% + 0.5% inhibitor + 0.1% KI
64.82

Shtimi i 0.1% KI rrit efektivitetin mbrojtës të 2-aminopiridinës për mostrat e çelikut
36CrMo të zhytura në NaCl 3%, nga 57.87% në 64.82% për sasinë e inhibitorit 0.5%
(siç shihet në tabelën 13.9). Kjo konfirmon efektin sinergjik të KI dhe 2aminopiridinës në këtë rast.
13.2.3 Përfundime
Në këtë punim është testuar efektiviteti mbrojtës i 2-aminopiridinës ndaj korrozionit
të çelikut 36CrMo në tretësirë NaCl 3% në temperaturën e dhomës (mjedisit), me dhe
pa prezencën e joneve jodur, duke përdorur teknikën e polarizimit potenciodinamik.
Ky testim është realizuar për të krijuar një panoramë më të plotë të sjelljes së çelikut
36CrMo në mjedise të ndryshme korrozioni. Rezultatet tregojnë se 2-aminopiridina
është efikase në mbrojtjen e korrozionit të çelikut 36CrMo në tretësirë NaCl 3% (në
masë). Shpejtësia e korrozionit zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të 2aminopiridinës. Gjithashtu, efektiviteti mbrojtës i 2-aminopiridinës u rrit nga 57.87 %
në 64.82% kur në tretësirën NaCl 3% që përmban 0.5% 2-aminopiridinë u shtua 0.1%
KI. Lakoret e polarizimit tregojnë se 2-aminopiridina sillet kryesisht si një inhibitor i
tipit anodik. Për të kuptuar më mirë mekanizmin e frenimit të 2-aminopiridinës do të
ishte e nevojshme për të testuar ndikimin e temperaturës në shpejtësinë e korrozionit.
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KAPITULLI XIV
TESTIMI DHE VLERËSIMI I ROLIT INHIBUES TË BROMURIT TË
BUTIL-1-METIL-3-IMIDAZOLIUMIT
14.1 Testimi dhe vlerësimi i bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit si inhibitor
korrozioni për çelikun me karbon në tretësirë NaCl 3%
Në këtë punim vlerësohet aftësia mbrojtëse e bromurit të butil-1-metil-3imidazoliumit ([BMIM]Br) ndaj korrozionit të çelikut 36CrMo në tretësirë NaCl 3%.
Është studiuar ndikimi i përqendrimit të inhibitorit dhe i temperaturës në shpejtësinë e
korrozionit elektrokimik. Në këtë rast, për të vlerësuar efektivitetin mbrojtës të
bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit është përdorur metoda e humbjes në peshë.
Shpejtësia e korrozionit të mostrave të çelikut dhe efektiviteti mbrojtës, janë
përcaktuar duke përdorur metodën e humbjes në peshë, përkatësisht në temperaturat
18°C, 30°C dhe 40°C.
Gjithashtu, efektiviteti i lëngut jonik u hetua edhe në prezencë të joneve jodur,
nëpërmjet shtimit të KI 0.1% (në masë).
14.1.1 Materiale dhe metoda
Përgatitja e mostrës
Mostrat e çelikut të përdorura për metodën e humbjes në peshë u prenë në mostra me
formë kuboidi me dimensione (40 mm x 25 mm x 3.4 mm) dhe secila prej tyre ka një
brimë me diametër 3.24 mm për ti varur në mjedisin korrodues. Përbërja e çelikut
36CrMo e përdorur në këtë punim është paraqitur në tabelën 14.1. Pjesa e mbetur
është Fe.
Tabela 14.1: Përbërja kimike e mostrave të çelikut 36CrMo
Elementet
C
Cr
Mo
Si
Mn
S
P
Përbërja (në %) 0.35-0.40 0.6-0.9 0.3-0.4 0.17-0.37 0.20-0.40 ≤ 0.03 ≤ 0.01

Inhibitori i korrozionit
Inhibitori i korrozionit të testuar është bromuri i butil-1-metil-3-imidazoliumit
([BMIM]Br), me pastërti >97% i prodhuar nga Sigma Aldrich. Ky komponim është
një lëng jonik dhe është një derivat i imidazoliumit, me strukturë të paraqitur në
figurën 14.1.

Figura 14.1: Struktura kimike e bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit

Metoda e humbjes në peshë
Mostrat e çelikut në fillim u poliruan me letra poliruese me shkallë ashpërsie të
ndryshme (120, 240, 320, 600 dhe 1000) dhe më pas mostrat u markuan (shënuan).
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Mostrat u pastruan me ujë të distiluar dhe u thanë me ajër të ngrohtë me presion. Në
vijim mostrat u trajtuan me përzierjen aceton dhe alkool metilik për t’i çyndyrosur
dhe më pas u pastruan me ujë të distiluar dhe u thanë me ajër të ngrohtë me presion.
Mostrat u peshuan në peshore analitike dhe u zhytën në mjedisin korrodues, ku
qëndruan për 4 orë. Pas heqjes nga mjedisi korrodues, mostrat u pastruan me ujë të
distiluar, u pastruan me ujë të bidistiluar dhe më pas u thanë me ajër të ngrohtë me
presion. Më në fund, mostrat u peshuan përsëri dhe u llogarit humbja në masë.
Eksperimentet u kryen në kushte qetësie dhe në kushte të ajrimit natyror. Mostrat u
zhytën në tretësirë NaCl 3% që përmban përqendrime të ndryshme në masë të
[BMIM]Br, (0.2%, 0.5%, 0.7% dhe 1.0%), përkatësisht në temperaturat 18°C, 30°C
dhe 40°C.
Joduri i kaliumit KI u shtua në tretësirat, që përmbajnë sasitë përkatëse të lëngut
jonik, në të njëjtat kushte (përqendrim inhibitori dhe temperature), dhe u hetua efekti i
joneve jodur në prezencë të [BMIM]Br.
Vëllimi përfundimtar i çdo tretësire ishte 100 ml. Para eksperimentit tretësirat u
përzien me një përzierës magnetik për afro 10 deri në 15 min. Tretësirat u deajruan
duke përdorur azot të gaztë për rreth 15 minuta para zhytjes në to të mostrave të
çelikut.
14.1.2 Rezultate dhe diskutime
Shpejtësia e korrozionit në g/m2orë u llogarit bazuar në humbjet në masë të përftuara
nga metoda e humbjes në peshë, duke përdorur formulën e mëposhtme:
m
(1)
v( g / m2ore ) 
S t
dhe në mm/vit:

v( mm / vit ) 

8.76  v( g / m2ore )
d

(2)

Δm - është ndryshimi i masës (në gram) së mostrës para dhe pas ekspozimit në
mjedisin korrodues;
S - është sipërfaqja e mostrës (në m2);
t - është koha e ekspozimit të mostrës në mjedisin korrodues (në orë);
d - densiteti i çelikut (7.86 g/cm3).
Efektiviteti mbrojtës i [BMIM]Br llogaritet duke përdorur formulën:
v0  v
E (%)  korr 0 korr 100
(3)
vkorr
E (%) - është efektiviteti i frenuesit;
v0korr - shpejtësia e korrozionit pa inhibitor
vkorr - shpejtësia e korrozionit me shtim inhibitori.
Tabela 14.2 paraqet një përmbledhje të shpejtësive të korrozionit në g/m2orë dhe në
mm/vit dhe vlerat përkatëse të efektivitetit të korrozionit të llogaritura sipas
formulave (1-3), për të gjitha mjediset korroduese të hetuara.
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Tabela 14.2: Efekti i temperaturës në shpejtësinë e korrozionit të çelikut 36CrMo në tretësirë
NaCl 3% që përmban përqendrime të ndryshme të bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit
[BMIM]Br
Temperatura
(në °C)

18

30

40

Përqendrimi i
inhibitorit
(në %)
0.0
0.2
0.5
0.7
1.0
0.0
0.2
0.5
0.7
1.0
0.0
0.2
0.5
0.7
1.0

Shpejtësia e
korrozionit
(g/m2orë)
1.7072
1.0040
0.5402
0.2677
0.1596
1.7472
0.6426
0.4052
0.2410
0.1064
1.9073
0.6292
0.3782
0.1740
0.0798

Shpejtësia e
korrozionit
(mm/vit)
1.9028
1.1190
0.6021
0.2984
0.1779
1.9473
0.7161
0.4516
0.2686
0.1186
2.1257
0.7012
0.4215
0.1940
0.0889

Efektiviteti i
inhibitorit
(në %)
41.19
68.35
84.32
90.65
63.22
76.81
86.21
93.91
67.01
80.17
90.88
95.82

Shpejtësia më e ulët e korrozionit, 0.0798 g/m2 dhe vlera e efektivitetit mbrojtës është
95.82%, u përftua për mostrat e çelikut të zhytura në tretësirë NaCl 3% që përmban
përqendrimin më të lartë të bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit [BMIM]Br të
testuar, në 40°C.
Nga tabela 14.2 mund të shihet se për një temperaturë të caktuar, efektiviteti inhibues
i [BMIM]Br është rritur (shpejtësia e korrozionit të mostrës së çelikut zvogëlohet) me
rritjen e përqendrimit të inhibitorit.
Për më tepër, rezultatet tregojnë se efektiviteti mbrojtës i [BMIM]Br rritet me rritjen e
temperaturës. Kjo sjellje sugjeron si një mekanizëm të mundshëm adsorbimin
fizikokimik të [BMIM]Br në sipërfaqen e çelikut.
Për të studiuar efektin e mundshëm të joneve jodur në procesin e korrozionit, në
kombinim me [BMIM]Br u shtua KI 0.1%, në të njëjtat kushte. Rezultatet e përftuara
janë paraqitur në mënyrë të përmbledhur në tabelën 14.3.
Nga rezultatet e paraqitura në tabelën 14.3 vihet re se shpejtësia e korrozionit në
mostrën e çelikut 36CrMo zvogëlohet me shtimin e KI 0.1%. Shpejtësia më e ulët e
korrozionit e marrë në këtë rast është 0.0499 g/m2orë dhe vlera e efektivitetit mbrojtës
është 96.46%.
Figura 14.2 paraqet ndikimin e shtimit të KI në efikasitetin mbrojtës të [BMIM]Br në
40°C, e cila tregon një vlerë më të lartë të efektivitetit mbrojtës.
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Tabela 14.3: Efekti i temperaturës në shkallën e gërryerjes së çelikut 36CrMo në tretësirë
NaCl 3% që përmban përqendrime të ndryshme të [BMIM]Br dhe KI 0.1%
Temperatura
Përqendrimi i
Shpejtësia e
Shpejtësia e
Efektiviteti i
(në °C)
inhibitorit
korrozionit
korrozionit
inhibitorit
(në %)
(g/m2orë)
(mm/vit)
(në %)
0.0
1.2904
1.4382
0.2
0.6727
0.7497
47.87
18
0.5
0.3140
0.3500
75.67
0.7
0.1707
0.1902
86.77
1.0
0.1097
0.1223
91.50
0.0
1.3404
1.4939
0.2
0.4819
0.5371
64.05
30
0.5
0.2532
0.2822
81.11
0.7
0.1506
0.1678
88.76
1.0
0.0798
0.0889
94.05
0.0
1.4104
1.5720
0.2
0.4418
0.4924
68.68
40
0.5
0.2533
0.2824
82.04
0.7
0.1205
0.1343
91.46
1.0
0.0499
0.0556
96.46

I njëjti trend në ndryshimin e efektivitetit mbrojtës në lidhje me temperaturën dhe
përqendrimin e inhibitorit vërehet edhe në rastin e shtimit të KI në mjedisin
korrodues.

Figura 14.2: Ndryshimi i efektivitetit mbrojtës me përqendrimin e inhibitorit, me dhe pa
shtesë të KI 0.1%

Nuk vihet re ndonjë rritje e ndjeshme në efektivitetin mbrojtës të [BMIM]Br pas
shtimit të KI 0.1% në tretësirën NaCl 3% (figura 14.2). E njëjta sjellje pas shtimit të
KI 0.1% vihet re edhe në temperaturat e tjera 18°C dhe 30°C .
14.1.3 Përfundime
Në këtë punim vlerësohet aftësia mbrojtëse e bromurit të butil-1-metil-3imidazoliumit ([BMIM]Br) ndaj korrozionit të çelikut 36CrMo në tretësirë NaCl 3%.
Është studiuar ndikimi i përqendrimit të inhibitorit (në 0.2%, 0.5%, 0.7% dhe 1.0%)
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dhe i temperaturës (në 18°C, 30°C dhe 40°C) në shpejtësinë e korrozionit
elektrokimik. Në këtë rast, për të vlerësuar efektivitetin mbrojtës të bromurit të butil1-metil-3-imidazoliumit është përdorur metoda e humbjes në peshë.
Gjithashtu, efektiviteti i lëngut jonik u hetua edhe në prezencë të joneve jodur,
nëpërmjet shtimit të KI 0.1% (në masë). Eksperimentet u kryen në kushte qetësie dhe
në kushte të ajrimit natyror.
Bromuri i butil-1-metil-3-imidazoliumit [BMIM]Br tregoi aftësi të mirë inhibuese në
kushtet e studiuara. Shpejtësia më e ulët e korrozionit, 0.0798 g/m2 dhe vlera e
efektivitetit mbrojtës 95.82%, u përftua për mostrat e çelikut të zhytura në tretësirë
NaCl 3% që përmban përqendrimin më të lartë të bromurit të butil-1-metil-3imidazoliumit [BMIM]Br të testuar, në 40°C.
Nuk vihet re ndonjë rritje e ndjeshme në efektivitetin mbrojtës të [BMIM]Br pas
shtimit të KI 0.1% në tretësirën NaCl 3%. E njëjta sjellje pas shtimit të KI 0.1% vihet
re edhe në temperaturat e tjera 18°C dhe 30°C .
Efektiviteti mbrojtës i këtij lëngu jonik rritet me rritjen e përqendrimit të tij dhe me
rritjen e temperaturës. Si një mekanizëm të mundshëm mund të sugjerojmë atë të
adsorbimit fizikokimik të [BMIM]Br në sipërfaqen e çelikut 36CrMo.
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14.2 Testimi dhe vlerësimi i rolit inhibues të bromurit të butil-1-metil-3imidazolium ndaj çelikut me karbon 36CrMo në mjedis acid
Në këtë punim është vlerësuar efektiviteti mbrojtës i bromurit të butil-1-metil-3imidazoliumit në korrozionin e çelikut me karbon 36CrMo në mjedis acid HCl.
Inhibitori i përdorur: Bromuri i butil- 1-metil -3-imidazoliumit ([BMIM]Br).
Bromuri i butil-1-metil-3-imidazoliumit është një lëng jonik, ku në një masë të madhe
karakteristikat e tij varen nga anioni i përdorur.
Karakteristikat fiziko-kimike të [BMIM]Br:
Formula Empirike: C8H15BrN2
Pastërtia e substancës > 98%
14.2.1 Materiale dhe metoda
Metoda e përdorur për studimin e korrozionit është ajo e polarizimit potenciodinamik.
Kjo është një nga metodat e zakonshme që përdoret për të bërë përcaktimin e
shpejtësisë së korrozionit (Vkorr) në g/m2orë, në mm/vit, si dhe vlerësimin e
efektivitetit mbrojtës të inhibitorit (EI%). Kjo është një metodë e njohur, ka saktësi
dhe është relativisht e thjeshtë në përdorim. Matjet elektrokimike u kryen me aparatin
Tacussel të tipit PJT 24-1, i pajisur me Pilovit për skanimin e potencialit.
Polarizimi potenciodinamik zhvillohet në një celulë treshe, ku si elektrodë ndihmëse
përdoret elektroda e platinit dhe si elektrodë reference u përdor elektroda e kalomelit
(tretësirë e ngopur), pajisur me kapilarin Lugin (figura 14.3). Elektroda e punës, është
prej çeliku me markë 36CrMo dhe ka formë cilindrike dhe është e fiksuar në qendër të
një cilindri tefloni. Sipërfaqja e mostrës së ekspozuar në mjedisin korrodues është një
sipërfaqe rrethore me diametër 5 mm.

Figura 14.3: Pamje e elektrodave të përdorura gjatë përdorimit të potenciostatit në laborator

Figura 14.4: Pamje e potenciostatit të përdorur në laborator
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Polarizimi potenciodinamik u zhvillua në një celulë treshe, ku si elektrodë ndihmëse u
përdor elektroda e platinit dhe si elektrodë reference u përdor elektroda e kalomelit
(tretësirë e ngopur).
Përgatitja e mostrave të çelikut për matjet elektrokimike:
Elektroda e përgatitur për matje ka sipërfaqje kontakti rrethore (me mjedisin
korrodues) me diametër 5 mm (figura 14.5 dhe figura 14.6). Përbërja e mostrave të
çelikut me markë 36CrMo, paraqitet në tabelën 14.1.
Mostrat e çelikut kanë formë cilindrike. Sipërfaqja e jashtme e tyre pastrohet dhe
polirohet me letër poliruese. Mostra e çelikut fiksohet në qendër të një cilindri prej
tefloni dhe mbushet me epoksid për të shmangur kontaktin e sipërfaqes anësore me
tretësirën.

Figura 14.5: Pamje e elektrodës së punës të përdorur në matjet elektrokimike

Figura 14.6. Skema e ndërtimit të elektrodës së punës

Procedura e polarizimit potenciodinamik
•

Përpara fillimit të polarizimit sipërfaqja e ekspozuar u pastrua me letër
poliruese (120, 240, 320, 600 and 1000).
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•

Pastrim i mostrës me H2O të distiluar dhe tharje me rrymë ajri të nxehtë me
presion.
• Sipërfaqja e ekspozuar e elektrodës së punës çyndyroset me aceton, pastrohet
përsëri me H2O të distiluar dhe në vijim u tha me rrymë ajri të nxehtë me
presion.
• Polarizimi u bë me aparatin potenciostat të tipit Tacussel PJT 24-1 , i pajisur
me pilovit për skanimin e potencialit.
• Shpejtësia e skanimit 6mV/min.
• Potenciali i qetësisë u mat pas 20- 30 min.
• Elektroda e platinit u përdor si elektrodë ndihmëse, ndërsa elektroda e ngopur
e kalomelit me kapilarin Lugin u përdor si elektrodë referuese.
• Vëllimi përfundimtar i çdo tretësire ishte 100 ml. Ato u përzien me një
përzierës magnetik për afro 10 deri në 15 min. Tretësirat u deajruan duke
përdorur azot të gaztë për rreth 15 minuta para zhytjes në to të mostrave të
çelikut.
• Pastrim me H2O të distiluar
• Trajtim i mostrës me tretësirë ujore të NaHCO3
• Shpëlarje e mostrës me H2O të distiluar
• Tharje e mostrës me rrymë ajri të nxehtë me presion.
Vlerat e potencialit të matura nëpërmjet elektrodës së kalomelit, janë konvertuar në
vlera referuar elektrodës standarde të hidrogjenit.
14.2.2 Rezultate dhe diskutime
Vihet re se vmes.korr. në mjedis HCl 0.2 M dhe temperaturë 42˚C, zvogëlohet me rritjen
e përqendrimit të inhibitorit. Ndërkohë, efektiviteti i inhibitorit EI(%), rritet me rritjen
e përqendrimit të tij.
Ndikimi i përqendrimit të inhibitorit në efektivitetin mbrojtës në temperaturën 42˚C,
në tretësirë HCl 0.2M, paraqitet në tabelën 14.4 në vijim.
Tabela 14.4: Ndikimi i përqendrimit të inhibitorit në efektivitetin mbrojtës në temperaturën
42˚C, në tretësirë HCl 0.2M
icorr

Efektiviteti i
inhibitorit

(μA/cm2)

(në %)

2,31
1,892
1,374
1,231
1,06

18,1
38,58
43,55
55,88

Mjedisi korrodues
HCl 0.2 M
HCl 0.2 M + 0.2% inhibitor
HCl 0.2 M +0.5% inhibitor
HCl 0.2 M + 0.7% inhibitor
HCl 0.2 M + 1.0% inhibitor

Kurbat e polarizimit potenciodinamik të ndërtuara nga matjet eksperimentale
paraqiten në figurën 14.7
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Figura 14.7: Paraqitja e kurbave të polarizimit potenciodinamik

Në figurën 14.8 paraqitet varësia e efektivitetit (në %) nga përqendrimi (në %) i
bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit.

Figura 14.8: Paraqitja e varësisë së efektivitetit nga përqendrimi i inhibitorit

14.2.3 Përfundime
Në këtë punim është vlerësuar efektiviteti mbrojtës i bromurit të butil-1-metil-3imidazoliumit ([BMIM]Br) në korrozionin e çelikut me karbon 36CrMo në mjedis
acid HCl, nëpërmjet përdorimit të metodës së polarizimit potenciodinamik. Vihet re
se shpejtësia mesatare e korrozionit (vmes.korr.) në mjedis HCl 0.2 M dhe temperaturë
42ºC, zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të inhibitorit. Ndërkohë, efektiviteti i
inhibitorit EI(%), rritet me rritjen e përqendrimit të tij.
Ky inhibitor ka efektivitet mbrojtës më të mirë në përqendrim të inhibitorit 1%
(efektiviteti inhibues ndaj korrozionit i përftuar është afro 55.9%).
Bromuri i butil-1-metil-3-imidazoliumit paraqet mbrojtje optimale për çelikun
36CrMo të zhytur në tretësirë HCl 0.2 M. Ky lëng jonik mund të testohet gjithashtu
më tej në një interval më të gjerë përqendrimesh inhibitori, temperaturash, apo edhe
për metale të tjerë.
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14.3 Vlerësimi i rolit te bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit (BMIMBr) si
inhibitor korrozioni për aliazhin e bakrit në tretësirë acidi
Në këtë punim vlerësohet ndikimi i bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit
(BMIMBr) në korrozionin e aliazhit të bakrit në tretësirë HNO3 2.5 M. Metoda e
humbjes në peshë është përdorur për të përcaktuar shpejtësinë e korrozionit të
mostrave të bakrit të zhytura në tretësirë HNO3 2.5 M, që përmban 0.1, 0.3, 0.5 dhe
0.7 % (në vëllim) bromur të butil-1-metil-3-imidazoliumit (BMIMBr), përkatësisht në
temperaturat 30°C, 35°C dhe 40°C.
14.3.1 Materiale dhe metoda
Mostrat e përdorura në metodën e humbjes në peshë ishin në formë cilindrike me
dimensione afërsisht 50 mm (gjatësi) x 8 mm (diametër). Secila prej mostrave ka një
birë me diametër 3 mm, që shërben për t’i varur në mjedisin korrodues.
Tabela 14.5 tregon përbërjen e aliazhit të bakrit siç përcaktohet nga prodhuesi.
Tabela 14.5: Përbërja kimike e mostrave të aliazheve të bakrit
Elementet
Cu
Ni
Al
Mn
Si
Përmbajtja 99.0 0.005 0.020 0.005 0.120
(në % masë)

Tretësira HNO3 2.5 M u përgatit duke filluar nga një tretësirë HNO3, me përqendrim
69.80% (në masë) dhe dendësi d= 1.420 g/cm3. Tretësira HNO3 2.5 M u përgatit me
hollimin e tretësirës HNO3 69.80% me ujë të bidistiluar. Vëllime të ndryshme të
bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit (BMIMBr) u shtuan në tretësirën e acidit,
për të marrë përqendrimet e dëshiruara (d.m.th. 0.1, 0.3, 0.5 dhe 0,7 vol.%), si dhe u
përzien me një përzierës magnetik për 10 deri në 15 min. Vëllimi përfundimtar i
tretësirës ishte 100 ml. Tretësirat u deajruan duke përdorur azot të gaztë për rreth 15
minuta para zhytjes në to të mostrave të aliazheve të bakrit.
Bromuri i butil-1-metil-3-imidazoliumit (BMIMBr), me shkallë pastërtie ≥97.0% ,
është prodhim i Fulka analytical.
Karakteristikat kimike të këtij lëngu jonik varen kryesisht nga anioni. Struktura
kimike e [BMIM] Br është paraqitur në figurën 14.9.

Figura 14.9: Struktura kimike e bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit

Mostrat e përgatitura u shënuan (markuan) dhe sipërfaqja e tyre u lëmua (polirua),
duke përdorur letër zmerile (poliruese) me ashpërsi të ndryshme (nga 120 deri në
4000). Më pas u pastruan me ujë të distiluar dhe u thanë me ajër të ngrohtë me
presion. Më pas, sipërfaqja e mostrave u trajtua me aceton dhe metanol për ta
çyndyrosur atë dhe në vijim u pastruan përsëri me ujë të distiluar dhe u thanë me ajër
të ngrohtë me presion.
Mostrat u zhytën në mjedisin korrodues të përgatitur si më sipër dhe u lanë për 3 orë
në kushte qetësie dhe ajrimi natyror. Pas heqjes nga tretësira mostrat u pastruan me
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ujë të distiluar, u neutralizuan me tretësirë ujore të Na2CO3 dhe më pas u thanë me
ajër të ngrohtë me presion.
14.3.2 Rezulte dhe diskutime
Testet u kryen në tretësirë 2.5 M HNO3. Janë testuar katër përqendrime të ndryshme
të inhibitorit, d.m.th. 0.1, 0.3, 0.5 dhe 0.7 vol.%. Rezultatet e marra nga metoda e
humbjes në peshë u përdorën për të llogaritur shpejtësinë e korrozionit në g/(m2orë):
v(g/m2ore) =

Δm
S t

(1)

në g/m2 ditë:
v(g/m2dite) = v(g/m2ore) 

dhe në mm/vit:

v( mm / vit ) 

24 ore
dite

0.365  v( g / m2dite )
d

(2)

(3)

Δm – ndryshimi i peshës (në gramë) së mostrës para dhe pas ekspozimit në mjedisin
korrodues
S – sipërfaqja e mostrës (në m2)
t – koha e ekspozimit të mostrave në mjedisin e korrozionit (në orë)
d – dendësia e aliazhit të bakrit (8.96 g/cm3)
Efektiviteti mbrojtës i bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit (BMIMBr) u llogarit,
duke përdorur formulën:

EI(%) =

v0korr  vkorr
100
v0korr

(4)

EI (%) – efektiviteti mbrojtës i korrozionit
v0korr – shpejtësia e korrozionit pa shtim inhibitori
vkorr – shpejtësia e korrozionit me shtim inhibitori
Tabela 14.6 paraqet një përmbledhje të shpejtësive të korrozionit në g/m2orë dhe
mm/vit, si dhe vlerat korresponduese të efektivitetit mbrojtës të inhibitorit, të
llogaritura sipas formulave (1-4), për të gjitha kombinimet e acidit frenues të testuar.
Shpejtësia më e ulët e korrozionit (2.08 g/m2orë) u përftua në temperaturën 30°C,
duke përdorur përqendrimin më të lartë të bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit
(d.m.th. 0.7 % vol.).
Figura 14.10 tregon që shpejtësia e korrozionit zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të
inhibitorit që testohet, për të gjitha temperaturat në të cilat është punuar.
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Tabela 14.6: Shpejtësia e korrozionit dhe efektiviteti mbrojtës për përqendrime të ndryshme
të bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit të shtuar në tretësirën HNO3 2.5 M në
temperatura të ndryshme
Përmbajtja Temperat
Shpejtësia e
Shpejtësia Efektivite
e inhibitorit
ura
korrozionit
e
ti i
(në % vëll)
(në °C)
(në g/m2orë)
korrozionit inhibitorit
(mm/vit)
(në %)
0.0
30
4.6982
4.5934
0.1
30
3.6482
3.5668
22.35
0.3
30
3.0649
2.9965
34.77
0.5
30
2.4973
2.4416
46.85
0.7
30
2.0811
2.0346
55.70
0.0
35
4.7928
4.6858
0.1
35
3.9793
3.8905
16.97
0.3
35
3.4811
3.4034
27.37
0.5
35
2.8599
2.7961
40.33
0.7
35
2.5604
2.5032
46.58
0.0
40
5.0009
4.8893
0.1
40
4.2757
4.1803
14.50
0.3
40
3.8437
3.7579
23.14
0.5
40
3.2951
3.2215
34.11
0.7
40
2.8757
2.8115
42.50

Për më tepër, për të njëjtin përqendrim të inhibitorit të përdorur, shpejtësia e
korrozionit rritet me rritjen e temperaturës (figura 14.10). Sidoqoftë, në përgjithësi
vërehet një rritje e shpejtësisë së korrozionit kur rritet temperatura në të cilën është
punuar.

Figura 14.10: Efekti i përqendrimit të bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit në shkallën e
korrozionit (në g/m2orë) në temperatura të ndryshme
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Figura 14.11: Efekti i përqendrimit të bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit në
efektivitetin mbrojtës (në %) në temperatura të ndryshme

Figura 14.11 tregon se efektiviteti mbrojtës rritet me rritjen e përqendrimit të
inhibitorit për të gjitha temperaturat e testuara.
14.3.3 Përfundime
Në këtë punim vlerësohet ndikimi i bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit
(BMIMBr) në korrozionin e aliazhit të bakrit në tretësirë HNO3 2.5 M. Metoda e
humbjes në peshë është përdorur për të përcaktuar shpejtësinë e korrozionit të
mostrave të bakrit të zhytura në tretësirë HNO3 2.5 M, që përmban 0.1, 0.3, 0.5 dhe
0.7 % (në vëllim) bromur të butil-1-metil-3-imidazoliumit (BMIMBr), përkatësisht në
temperaturat 30°C, 35°C dhe 40°C.
Rezultatet tregojnë se shpejtësia e korroionit zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të
inhibitorit të testuar, për të gjitha temperatuart e testuara.
Efektiviteti mbrojtës ndaj korrozionit rritet me rritjen e përqendrimit të bromurit të
butil-1-metil-3-imidazoliumit (BMIMBr). Efektiviteti më i lartë mbrojtës nga
korrozioni (d.m.th. 55.7%) u arrit për përqendrimin e inhibitorit 0.7 % (vëll.) të
bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit të shtuar në tretësirën HNO3 2.5 M, në
temperaturën 30°C. Shpejtësia më e ulët e korrozionit e përftuar ishte 2.0811
g/(m2orë). Shpejtësia e korrozionit të mostrave të aliazhit të bakrit rritet me rritjen e
temperaturës, për të gjitha përqendrimet e bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit të
testuar.
Për më tepër, një rritje e efektivitetit mbrojtës të korrozionit vihet re me rritjen e
temperaturës.
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KAPITULLI XV
TESTIMI DHE VLERËSIMI I HEKZAFLUOROFOSFAT BUTIL-1-METIL-3IMIDAZOLIUMI SI INHIBITOR KORROZIONI PËR ÇELIKUN ME
KARBON NË TRETËSIRË NaCl 3%
Në këtë punim është vlerësuar performanca inhibuese e lëngut jonik:
hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumi, ndaj korrozionit të çelikut 36CrMo në
tretësirë NaCl 3%, përkatësisht në temperaturat 19°C, 30°C dhe 40°C.
Shpejtësia e korrozionit dhe efektiviteti mbrojtës janë vlerësuar duke përdorur
metodën e humbjes në peshë (gravimetrike).
Në këtë punim u hetua gjithashtu edhe efekti i joneve jodur në prezencë të
hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumit, nëpërmjet shtimit të jodurit të
kaliumit.
Aftësia inhibuese (mbrojtëse) e hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumi
([BMIM]PF6) ndaj korrozionit të çelikut 36CrMo është përcaktuar në gjendje qetësie
dhe në kushte të ajrimit natyror.
15.1 Materiale dhe metoda
Përgatitja e mostrës
Mostrat e çelikut të përdorura për metodën e humbjes në peshë u prenë në mostra me
formë kuboidi me dimensione (40 mm x 25 mm x 3.4 mm) dhe secila prej tyre ka një
brimë me diametër 3.24 mm për t’i varur në mjedisin korrodues. Përbërja e çelikut
36CrMo e përdorur në këtë punim është paraqitur në tabelën 15.1. Pjesa e mbetur
është Fe.
Tabela 15.1: Përbërja kimike e mostrave të çelikut 36CrMo
Elementet
C
Cr
Mo
Si
Mn
S
P
Përbërja (në %) 0.35-0.40 0.6-0.9 0.3-0.4 0.17-0.37 0.20-0.40 ≤ 0.03 ≤ 0.01

Inhibitori i korrozionit
Lëngu jonik: hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumi ([BMIM]PF6), me
pastërti ≥97%, i siguruar nga Sigma Aldrich, u testua si inhibitor korrozioni.
Karakteristikat e këtij komponimi lidhen shumë me strukturën e tij në përgjithësi
(figura 15.1) dhe në veçanti me anionin.

Figura 15.1: Struktura kimike e hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumi
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Metoda e humbjes në peshë
Mostrat e çelikut në fillim u poliruan me letra poliruese me shkallë ashpërsie të
ndryshme (120, 240, 320, 600 dhe 1000) dhe më pas mostrat u markuan (shënuan).
Mostrat u pastruan me ujë të distiluar dhe u thanë me ajër të ngrohtë me presion. Në
vijim mostrat u trajtuan me përzierjen aceton dhe alkool metilik për t’i çyndyrosur
dhe më pas u pastruan përsëri me ujë të distiluar dhe u thanë me ajër të ngrohtë me
presion.
Mostrat u peshuan në peshore analitike dhe u zhytën në mjedisin korrodues për 4 orë.
Pas heqjes nga mjedisi korrodues, mostrat u pastruan me ujë të distiluar dhe më pas u
thanë me ajër të ngrohtë me presion. Në fund, mostrat u peshuan përsëri dhe u llogarit
humbja në masë.
Vëllimi përfundimtar i çdo tretësire (mjedisi korrodues) ishte 100 ml. Përpara testimit
të mostrave të çelikut, tretësirat e përgatitura me përqendrimin e duhur u përzien me
një përzierës magnetik për afro 10 deri në 15 min. Tretësirat u deajruan duke përdorur
azot të gaztë për rreth 15 minuta para zhytjes në to të mostrave të çelikut.
Eksperimentet u kryen në kushte qetësie dhe në kushte të ajrimit natyror. Mostrat u
zhytën në tretësirë NaCl 3% që përmban përqendrime të ndryshme të [BMIM]PF6,
(0.2%, 0.5%, 0.7% dhe 1.0%), si dhe përkatësisht në temperaturat 19°C, 30°C dhe 40
°C.
Joduri i kaliumit (KI) u shtua në tretësirat, që përmbajnë sasitë përkatëse të lëngut
jonik, në të njëjtat kushte (përqendrim inhibitori dhe temperature), dhe u hetua efekti i
mundshëm i joneve jodur në prezencë të [BMIM]PF6.
15.2 Rezultate dhe diskutime
Shpejtësia e korrozionit në g/m2orë llogaritet bazuar në humbjet në masë të përftuara
nga metoda e humbjes në peshë, duke përdorur formulën e mëposhtme:
m
(1)
v( g / m2ore ) 
S t
dhe në mm/vit:
8.76  v( g / m2ore )
v( mm / vit ) 
(2)
d
Δm - është ndryshimi i masës (në gram) të mostrës para dhe pas ekspozimit në
mjedisin korrodues;
S - është sipërfaqja e mostrës (në m2);
t - është koha e ekspozimit të mostrës në mjedisin korrodues (në orë);
d - densiteti i çelikut (7.86 g/cm3).
Efektiviteti mbrojtës i [BMIM]PF6 llogaritet duke përdorur formulën:

E (%) 

0
vkorr
 vkorr
100
0
vkorr

E (%) - është efektiviteti i frenuesit;
v0korr - shpejtësia e korrozionit pa inhibitor
vkorr - shpejtësia e korrozionit me shtim inhibitori.
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Tabela 15.2 paraqet një përmbledhje të shpejtësive të korrozionit në g/m2orë dhe në
mm/vit dhe vlerat përkatëse të efektivitetit të korrozionit të llogaritura sipas
formulave (1-3), për të gjitha mjediset korroduese të hetuara.
Tabela 15.2: Efekti i temperaturës në shpejtësinë e korrozionit të çelikut 36CrMo në tretësirë
NaCl 3% që përmban përqendrime të ndryshme të hekzafluorofosfat butil-1-metil-3imidazoliumi [BMIM]PF6
Temperatura
(në °C)

19

30

40

Përqendrimi i
inhibitorit
(në %)
0.0
0.2
0.5
0.7
1.0
0.0
0.2
0.5
0.7
1.0
0.0
0.2
0.5
0.7
1.0

Shpejtësia e
korrozionit
(g/m2orë)
1.1704
1.0944
1.0028
0.5522
0.1796
1.2504
1.0542
1.0028
0.5622
0.1397
1.8006
1.3052
0.7901
0.4719
0.1796

Shpejtësia e
korrozionit
(mm/vit)
1.3044
1.2197
1.1177
0.6154
0.2001
1.3936
1.1749
1.1177
0.6266
0.1557
2.0067
1.4547
0.8806
0.5259
0.2001

Efektiviteti i
inhibitorit
(në %)
6.490
14.31
52.82
84.66
15.69
19.80
55.03
88.83
27.51
56.12
73.79
90.03

Shpejtësia më e ulët e korrozionit, 0,1397 g/m2orë, merret për mostrat e çelikut të
zhytura në tretësirë NaCl 3%, që përmban përqendrimin më të lartë të
hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumit ([BMIM]PF6) të testuar, në 30 °C.
Tabela 15.3: Efekti i temperaturës në shpejtësinë e korrozionit të çelikut 36CrMo në tretësirë
NaCl 3% që përmban përqendrime të ndryshme të [BMIM]PF6 dhe KI 0.1%
Temperatura
Përqendrimi i
Shpejtësia e
Shpejtësia e
Efektiviteti i
(në °C)
inhibitorit
korrozionit
korrozionit
inhibitorit
(në %)
(g/m2orë)
(mm/vit)
(në %)
0.0
1.4305
1.5943
0.2
1.3253
1.4771
7.35
19
0.5
1.0839
1.2080
24.23
0.7
0.6325
0.7050
55.78
1.0
0.1995
0.2224
86.05
0.0
1.3604
1.5162
0.2
1.0743
1.1973
21.03
30
0.5
0.6078
0.6774
55.32
0.7
0.4016
0.4476
70.48
1.0
0.1397
0.1557
89.73
0.0
1.7739
1.9770
0.2
1.1513
1.2831
35.10
40
0.5
0.7023
0.7827
60.41
0.7
0.4418
0.4924
75.10
1.0
0.1330
0.1482
92.50
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Rezultatet e paraqitura në tabelën 15.2 tregojnë se në të njëjtën temperaturë, shpejtësia
e korrozionit zvogëlohet (rritet efektiviteti mbrojtës) me rritjen e përqendrimit të
inhibitorit. Gjithashtu mund të shihet se efektiviteti mbrojtës i ([BMIM]PF6) rritet me
rritjen e temperaturës. Kjo sjellje sugjeron si një mekanizëm të mundshëm, atë të
adsorbimit kimik të inhibitorit hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumit
([BMIM]PF6) në sipërfaqen e çelikut.
Efekti i mundshëm i joneve jodur u hulumtua në të njëjtat kushte. Rezultatet janë
paraqitur në mënyrë të përmbledhur në tabelën 15.3.
Rezultatet tregojnë të njëjtin trend në ndryshimin e efektivitetit të inhibitorit me
përqendrimin e inhibitorit dhe me temperaturën sikurse në rastin pa shtimin e KI.
Figura 15.2 paraqet ndikimin e shtimit të KI në efektivitetin mbrojtës të
hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumit ([BMIM]PF6) në 40°C, i cili dha
efikasitetin më të lartë inhibues.

Figura 15.2: Ndryshimi i efektivitetit mbrojtës me përqendrimin e inhibitorit me dhe pa
shtesë të KI 0.1%

Efektiviteti mbrojtës i hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumit ([BMIM]PF6)
rritet pak kur shtohet KI 0.1% në tretësirë (Figura 15.2). Rritja e efikasitetit mbrojtës
është më e theksuar në përqendrimet më të ulëta të inhibitorit. E njëjta sjellje vihet re
edhe në temperaturat e tjera.
15.3 Përfundime
Në këtë punim është vlerësuar performanca inhibuese e lëngut jonik:
hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumi, ndaj korrozionit të çelikut 36CrMo në
tretësirë NaCl 3%, përkatësisht në temperaturat 19°C, 30°C dhe 40°C.
Shpejtësia e korrozionit dhe efektiviteti mbrojtës janë vlerësuar duke përdorur
metodën e humbjes në peshë (ose gravimetrike).
Në këtë punim u hetua gjithashtu edhe efekti i joneve jodur në prezencë të
hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumit, nëpërmjet shtimit të jodurit të
kaliumit.
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Eksperimentet u kryen në kushte qetësie dhe në kushte të ajrimit natyror. Mostrat u
zhytën në tretësirë NaCl 3% që përmbajnë përqendrime të ndryshme të [BMIM]PF6,
(0.2%, 0.5%, 0.7% dhe 1.0%).
Shpejtësia më e ulët e korrozionit, 0,1397 g/m2orë, merret për mostrat e çelikut të
zhytura në tretësirë NaCl 3%, që përmban përqendrimin më të lartë të
hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumit ([BMIM]PF6) të testuar, në 30°C. Në
këtë temperaturë, shpejtësia e korrozionit zvogëlohet (rritet efektiviteti mbrojtës) me
rritjen e përqendrimit të inhibitorit. Gjithashtu mund të shihet se efektiviteti mbrojtës i
([BMIM]PF6) rritet me rritjen e temperaturës. Kjo sjellje sugjeron si një mekanizëm të
mundshëm, atë të adsorbimit fizikokimik të inhibitorit hekzafluorofosfat butil-1metil-3-imidazoliumit ([BMIM]PF6) në sipërfaqen e çelikut.
Efektiviteti mbrojtës i hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumit ([BMIM]PF6)
rritet pak kur shtohet KI 0.1% në tretësirë. Rritja e efikektivitetit mbrojtës është më e
theksuar në përqendrimet më të ulëta të inhibitorit. E njëjta sjellje vihet re edhe në
temperaturat e tjera.
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KAPITULLI XVI
TESTIMI DHE VLERËSIMI I EFEKTIVITETIT MBROJTËS TË
BIS(TRIFLUOROMETILSULFONIL)AMIDUR
TRIHEKSILTETRADECILFOSFONIUMIT NË KORROZIONIN E
METALEVE
16.1
Testimi
dhe
vlerësimi
i
efektivitetit
mbrojtës
të
bis(trifluorometilsulfonil)amidur triheksiltetradecilfosfoniumit në korrozionin e
çelikut me karbon në tretësirë 3% NaCl
Në këtë punim vlerësohet efektiviteti mbrojtës i bis(trifluorometilsulfonil)amidur
triheksiltetradecilfosfoniumit
(ose
Bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumi) ndaj korrozionit të
çelikut (36CrMo) në tretësirë 3% NaCl, në temperaturë mjedisi (afro 20°C).
Shpejtësia e korrozionit dhe efektiviteti i inhibitorit u përcaktuan, duke përdorur
metodën e humbjes në peshë dhe metodën e polarizimit potenciodinamik.
Matjet janë realizuar në temperaturën e dhomës, në tretësirë 3% NaCl që përmban
përqendrime të ndryshme të inhibitorit.

16.1.1 Materiale dhe metodat
Inhibitori i studiuar në këtë punim është bis(trifluorometilsulfonil)amidur i
triheksiltetradecilfosfoniumit nga Sigma Aldrich, me pastërti ≥95%. Ky komponim
është një lëng jonik me formulë kimike [CH3(CH2)5]3P[N(SO2CF3)2](CH2)13CH3.
Struktura e këtij komponimi paraqitet në figurën 16.1. Mostrat e përdorura në këtë
studim janë përftuar nga shufra çeliku 36CrMo me përmbajtje të specifikuar në
tabelën 16.1.
Tabela 16.1: Përbërja e mostrave të çelikut me markë 36CrMo
Elementi
C
Cr
Mo
Si
Mn
S
P
Përmbajtja (në %) 0.35-0.40 0.6-0.9 0.3-0.4 0.17-0.37 0.20-0.40 ≤ 0.03 ≤ 0.01

Për metodën e humbjes në peshë mostrat janë përgatitur në formë kuboidi me përmasa
(40 x 25 x 3.4) mm dhe diametër të birës ku bëhet varja e mostrës 3.24 mm. Këto
mostra shënohen dhe më pas polirohen me letra poliruese 320, 360, 400, 600, 800,
1000 dhe 1200. Në vijim, mostrat pastrohen me ujë të distiluar, thahen me ajër të
ngrohtë në presion, çyndyrosen me aceton dhe metanol për 10 minuta. Në vijim
mostrat pasi pastrohen me ujë të bidistiluar, thahen me ajër të ngrohtë në presion dhe
peshohen me saktësi përpara se të zhyten në mjedisin korrodues (tretësirë 3% NaCl).

Figura 16.1: Paraqitja e formulës strukturore të bis(trifluorometilsulfonil)amidur i
triheksiltetradecilfosfoniumit
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Pas qëndrimit për 72 orë në tretësirën 3% NaCl, mostrat pastrohen me ujë të distiluar,
pastrohen sërish me ujë të bidistiluar dhe thahen me rrymë ajri të ngrohtë e të presuar.
Në përfundim, mostrat peshohen sërish me saktësi deri në peshë konstante. Diferenca
në peshë, para dhe pas zhytjes në mjedisin korrodues përdoret për njehsimin e
shpejtësisë së korrozionit dhe efektivitetin mbrojtës të inhibitorit.
Vëllimi përfundimtar i çdo tretësire ishte 100 ml. Përpara testimit të çelikut mostrat u
përzien me një përzierës magnetik për afro 10 deri në 15 min. Tretësirat u deajruan
duke përdorur azot të gaztë për rreth 15 minuta para zhytjes në to të mostrave të
çelikut.
Për matjet me metodën e polarizimit potenciodinamik si elektrodë pune u përdor i
njëjti metal: çelik (36CrMo) me përbërje të dhënë në Tabelën 16.1. Elektroda e punës
ka formë cilindrike, ndërsa sipërfaqa e punës (sipërfaqa e ekspozuar në mjedisin
korrodues) ka formë rrethore dhe diametër 5 mm. Sipërfaqja e jashtme e mostrës së
çelikut pastrohet me letër poliruese (e njëjta procedurë e përdorur për mostrat e
metodës së humbjes në peshë) dhe më pas fiksohet në qendrën e një cilindri tefloni
me anë të shtimit të epoksidit, i cili duke qënë izolues shmang kontaktin e sipërfaqes
anësore me tretësirën.
Në këtë mënyrë, kundrejt tretësirës ekspozohet vetëm sipërfaqa e punës. Sipërfaqa e
punës së elektrodës polirohet me letra poliruese 320, 360, 400, 600, 800, 1000 dhe
1200, pastrohet me aceton për largimin e yndyrnave, pastrohet me ujë të distiluar dhe
thahet me ajër të ngrohtë nën presion (si më sipër). Si elektrodë ndihmëse përdoret
elektroda e platinit, ndërsa si elektrodë reference përdoret elektroda e ngopur e
kalomelit.
Matjet elektrokimike u kryen duke përdorur një aparat Tacussel, të tipit PJT 24-1, i
pajisur me Pilovit për skanimin e potencialit. Përpara fillimit të polarizimit u
përcaktua potenciali i qetësisë së korrozionit, duke e lënë elektrodën të zhytur për
rreth 15-30 min, derisa potenciali të stabilizohet. Shpejtësia e polarizimit është 6
mV/min. Me të dhënat e përftuara nga matjet u ndërtuan kurbat e polarizimit
potenciodinamik dhe prej tyre u përcaktuan vlerat e densitetit të rrymës së korrozionit,
shpejtësisë së korrozionit dhe efektiviteti mbrojtës i inhibitorit.
Vlerat e potencialit të matura nëpërmjet elektrodës së kalomelit, janë konvertuar në
vlera referuar elektrodës standarde të hidrogjenit.
Tabela 16.2 tregon përbërjen e mjedisit korrodues, të përbërë nga tretësira 3% NaCl
me dhe pa shtesa të: bis(trifluorometilsulfonil)amidur triheksiltetradecilfosfoniumit.
Sasia prej 5 mL e inhibitorit u tret fillimisht në 5 mL etanol 99.8% dhe më pas
vëllimet përkatëse të marra: 0.1 mL; 0.2 mL; 0.5 mL; 0.7 mL u shtuan në tretësirën
3% NaCl deri në vëllimin 100 mL.
Tabela 16.2: Përbërja e mjedisit korrodues
Tretësirë NaCl (vëllimi 100 mL) 3%
0.0 mL
0.1 mL
Vëllimi i inhibitorit të shtuar
0.2 mL
0.5 mL
0.7 mL
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Të gjitha matjet u kryen në kushte qetësie dhe ajrimi natyror, në temperaturë mjedisi,
në tretësirën 3% NaCl që përmban sasi të ndryshme të inhibitorit.

16.1.2 Rezultatet dhe diskutime
Mostrat e çelikut 36CrMo të përgatitura sikurse është përshkruar në pjesën
eksperimentale, u zhytën për 72 orë në tretësirë 3% NaCl me dhe pa shtesa të
inhibitorit. Shpejtësia e korrozionit (v) në g/m2orë dhe mm/vit, si dhe efektiviteti i
inhibitorit i shprehur në përqindje (EI%) u njehsua me formulat e mëposhtme (1-3):
m
(1)
v g/m2orë 

 S t
8.76  v(g/m2orë)
v mm/vit  
d
(2)

EI% 

v0  v
v0

100

(3)

ku, Δm (në g) - është ndryshimi i peshës të mostrës, para dhe pas eksperimentimit;
S (në m2) - sipërfaqja e mostrës;
v0 - shpejtësia e korrozionit në mungesë të inhibitorit;
v - shpejtësia e korrozionit në prani të inhibitorit,
t (në orë) - koha e ekspozimit të mostrës në mjedisin korrodues
d – dendësia e çelikut, 7.86 g/cm3.
Në tabelën 16.3 paraqiten vlerat e shpejtësisë së korrozionit në g/m2orë dhe mm/vit si
dhe efektiviteti i inhibitorit të shprehur në përqindje (EI%).
Tabela 16.3: Efektiviteti i inhibitorit dhe shpejtësia e korrozionit (në g/m2orë dhe mm/vit) për
çelikun 36CrMo i zhytur për 72 orë në tretësirën 3% NaCl që përmban vëllime të ndryshme të
bis(trifluorometilsulfonil)amidur triheksiltetradecilfosfoniumit
Vëllimi i
Nr.
v
inhibitorit v (g/m2 · orë)
EI (%)
mostrës
(mm/vit)
(mL)
1
0.0
0.6882
0.7670
–
2
0.1
0.3079
0.3432
55.26
3
0.2
0.2026
0.2258
70.56
4
0.5
0.1205
0.1343
82.49
5
0.7
0.0665
0.0741
90.34

Nga tabela 16.3, vihet re se efektiviteti i inhibitorit të testuar rritet me rritjen e vëllimit
(sasisë) të inhibitorit të shtuar. Shpejtësia e korrozionit zvogëlohet nga 0.6882
g/m2orë (për mostrën e zhytur në tretësirën 3% NaCl pa shtesë inhibitori) në
0.0665g/m2orë (për mostrën e zhytur në tretësirën 3% NaCl që përmban 0.7 mL
inhibitor).
Efektiviteti maksimal i inhibitorit, 90.34% u arrit në rastin e shtimit të 0.7 mL
inhibitor në tretësirën 3% NaCl.
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Figura 16.2 tregon lakoret e polarizimit potenciodinamik për mostrat e çelikut
36CrMo të zhytura në tretësirë 3% NaCl, me dhe pa shtim të inhibitorit, si dhe
paraqitjen e tangenteve të Tafel-it për përcaktimin e densitetit të rrymës së
korrozionit.

Figura 16.2: Kurbat e polarizimit potenciodinamik për mostrat e çelikut 36CrMo të zhytura
në tretësirë 3% NaCl, a) pa shtim inhibitori, b) me 0.1 mL, c) me 0.2 mL, ç) me 0.5 mL dhe
d) me 0.7 mL inhibitor të shtuar

Duke hequr tangentet e kurbave të polarizimit Tafel gjejmë vlerat e densitetit të
rrymës së korrozionit ikorr. Shpjetësia e korrozionit dhe efektiviteti i inhibitorit
llogaritet nëpërmjet formulave (4-6):
EI% 

i

kor

i

 ikor

.100

(4)

kor

E  3600
 ikorr
96500
8.76  v( g / m2orë )
v(mm/vit) 
d( g / cm3 )
v

(5)
(6)

EI% - efektiviteti i inhibitorit;
i0korr – densiteti i rrymës së korrozionit pa inhibitor në µA;
ikorr – densiteti i rrymës së korrozionit me inhibitor në µA;
E - njëvlerësi i Fe2+;
d-densiteti i hekurit = 7.86g/cm3.
Vlerat e llogaritura për shpejtësinë e korrozionit dhe efektivitetin e inhibitorit, për
përqendrime të ndryshme të tij janë paraqitur në tabelën 16.4.
Siç shihet nga tabela 16.4, vlera më e lartë e efiktivitetit, 93.69% u arrit për 0.7 mL
inhibitor të shtuar. Shpejtësia e korrozionit në këtë rast ulet nga 0.6591 g/m2orë (për
mostrat e çelikut të zhytura në tretësirë 3% NaCl pa prani të inhibitorit) në 0.0415
g/m2orë (për mostrat e çelikut të zhytura në tretësirë 3% NaCl me 0.7 mL inhibitor të
shtuar). Shpejtësia e korrozionit në rastin e shtimit të 0.7 mL inhibitor në 100 mL

151

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

tretësirë 3% NaCl është 0.0464 mm/vit, ndërsa në mungesë të inhibitorit shpejtësia e
korrozionit është 0.7346 mm/vit.
Tabela 16.4: Varësia e shpejtësisë së korrozionit dhe efektivitetit mbrojtës nga vëllimi i
inhibitorit të shtuar në 100 mL tretësirë 3% NaCl
0
0.1
0.2
0.5
0.7
Përqendrimi i inhibitorit (mL)
Densiteti i rrymës së korrozionit 63.10
i (µA/cm2)

25.12

19.95

V (g/m2 · orë)

0.6591

0.2624

0.2082 0.0829 0.0416

V (mm/vit)
Efektiviteti i inhibitorit (%)

0.7346
-

0.2944
60.19

0.2320 0.0924 0.0464
68.38 87.42 93.69

7.94

3.98

Figura 16.3 paraqet në mënyrë të përmbledhur lakoret e polarizimit potenciodinamik
për mostrat e çelikut 36CrMo të zhytura në tretësirë 3% NaCl me dhe pa shtim të
inhibitorit.

Figura 16.3: Kurbat e polarizimit potenciodinamik për mostrat e çelikut 36CrMo në tretësirë
3% NaCl me dhe pa shtim të inhibitorit

Figura
16.3
tregon
se
shtimi
i
bis(trifluorometilsulfonil)amidur
triheksiltetradecilfosfoniumit ndikon njëkohësisht si në gjysmëreaksionin anodik dhe
atë katodik të korrozionit. Megjithatë, ndikimi i tij është më i theksuar në reaksionin
anodik. Për rrjedhojë mund të themi se bis(trifluorometilsulfonil)amidur
triheksiltetradecilfosfoniumi sillet si inhibitor i përzier me ndikim më të theksuar
anodik.
16.1.3 Përfundime
Në këtë punim vlerësohet efektiviteti mbrojtës i bis(trifluorometilsulfonil)amidur
triheksiltetradecilfosfoniumit ndaj korrozionit të çelikut (36CrMo) në tretësirë 3%
NaCl, në temperaturë mjedisi (afro 20°C). Shpejtësia e korrozionit dhe efektiviteti i
inhibitorit u përcaktuan, duke përdorur metodën e humbjes në peshë dhe metodën e
polarizimit potenciodinamik. Janë përdorur përqendrime të ndryshme të lëngut jonik.
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Rezultatet e mësipërme të marra nga të dy metodat tregojnë se
bis(trifluorometilsulfonil)amidur triheksiltetradecilfosfoniumi paraqet aftësi mbrojtëse
(inhibuese) optimale ndaj çelikut 36 CrMo në tretësirë 3% NaCl.
Shpejtësia
e
korrozionit
zvogëlohet
me
rritjen
e
sasisë
të
bis(trifluorometilsulfonil)amidur triheksiltetradecilfosfoniumit në tretësirë 3% NaCl.
Vlera minimale e shpejtësisë sipas metodës së humbjes në peshë është 0.0665 g/m2orë
(0.0741 mm/vit), ndërsa sipas metodës së polarizimit potenciodinamik është 0.0416
g/m2orë (0.0464 mm/vit). Vlera maksimale e efektivitetit të inhibitorit (për 0.7 mL
inhibitor të shtuar) u gjet 93.69% me metodën e polarizimit potenciodinamik dhe
90.34% me metodën e humbjes në peshë. Nëpërmjet lakoreve të polarizimit
potenciodinamik
shohim
se
në
kushtet
e
marra
në
studim,
bis(trifluorometilsulfonil)amidur triheksiltetradecilfosfoniumi sillet si një inhibitor i
përzier ose miks (ndikon si në gjysëm-reaksionin anodik dhe atë katodik) me një
ndikim më të theksuar anodik.
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16.2 Testimi dhe vlerësimi i rolit të
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumi si inhibitor
korrozioni për aliazhin e aluminit 6063 në tretësirë fiziologjike
Në këtë punim vlerësohet korrozioni i aliazhit të aluminit 6063 në tretësirë
fiziologjike, me dhe pa shtim të
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit.
Ndikimi i përqendrimit të lëngut jonik në shpejtësinë e korrozionit të aliazhit të
aluminit 6063 në tretësirë fiziologjike në 37°C u studiua duke përdorur metodën e
humbjes në peshë dhe metodën e polarizimit potenciodinamik. Rritja e përqendrimit
të
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumi
ose
(trihexyltetradecylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide) në mjedisin
korrodues rrit qëndrueshmërinë ndaj korrozionit të aliazhit të aluminit 6063.
Shpejtësia e korrozionit të aliazhit të aluminit 6063 zvogëlohet me rritjen e
përqendrimit të lëngut jonik në mjesin korrodues.
16.2.1 Materiale dhe metoda
Lëngu jonik i testuar: bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumi
(me shkallë pastërtie ≥ 95.0%) është prodhim i Sigma Aldrich.
Mostrat e aliazhit të aluminit 6063 të përdorura në këtë studim kanë një përbërje siç
specifikohet në tabelën 16.5.
Mostrat e përdorura në metodën e humbjes në peshë ishin në formë kuboidi me
dimensione afro 45 mm x 10 mm x 10 mm dhe një birë me diametër 4 mm që shërben
për të varur mostrat në mjedisin korrodues. Mostrat e aliazhit të aluminit 6063 u
zhytën në tretësirën fiziologjike (tretësirë Ringer) dhe qëndruan në të për 20 ditë, në
kushte qetësie dhe ajrimi natyror. Tretësirat u deajruan duke përdorur azot të gaztë për
afro 15 min para zhytjes në to të mostrave të aliazhit të aluminit.
Tabela 16.5: Përbërja kimike e mostrave të aliazhit të aluminit 6063
Elementet
Si
Fe
Cu
Mn
Përbërja 0.45–0.42
0.16–0.19
0.0002–0.0007 0.0012–0.0021
(në %)
Elementet
Mg
Cr
Zn
Ti
Përbërja 0.47–0.49 0.0005–0.0012 0.019–0.022
0.013–0.018
(në %)

Mostra e përdorur për matjet e polarizimit potenciodinamik ka një formë cilindrike.
Sipërfaqja e jashtme e mostrës u pastrua dhe u lëmua me letër poliruese dhe më pas u
fiksua në qendër të një tubi tefloni duke përdorur rrëshirë epokside. Sipërfaqja e
ekspozuar ndaj mjedisit korrodues është një sipërfaqe me diametër 5 mm.
Tretësira fiziologjike (tretësira Ringer) u përgatit duke tretur në ujë të distiluar
komponimet kimike: 6.80 g/L NaCl, 0.40 g/L KCl, 0.20 g/L CaCl2, 0.20 g/L MgSO4 ·
7H2O, 0.14 g/L NaH2PO4 · H2O, 2.20 g/L NaHCO3, dhe 1.0 g/L glukozë [236]. pH i
tretësirës Ringer ishte pH = 7.8. Tretësira fiziologjike (tretësira Ringer) u ngroh në
temperaturën 37°C dhe u përdor për realizimin e matjeve.
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Volume të ndryshme bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumi u
shtuan në tretësirën fiziologjike Ringer dhe u përzien me përzierës magnetik për afro
15 minuta, për të realizuar përqendrime të caktuara, përkatësisht: 0.1, 0.2, 0.3 dhe 0.4
% (në vëllim). Vëllimi përfundimtar i tretësirës fiziologjike ishte 100 ml. Tretësirat u
deajruan duke përdorur azot të gaztë për 15 minuta para zhytjes në to të mostrave të
aliazhit të aluminit.
Vlerat e potencialit të matura nëpërmjet elektrodës së kalomelit, janë konvertuar në
vlera referuar elektrodës standarde të hidrogjenit.
Mostrat e përgatitura për metodën e humbjes në peshë u markuan (shënuan) dhe
sipërfaqja e tyre u polirua, duke përdorur letër poliruese (zmerile) me shkallë
ashpërsie të ndryshme (120, 240, 320, 600, 1000, 1500 dhe 4000). Më pas mostrat u
pastruan me ujë të distiluar dhe u thanë me ajër të ngrohtë nën presion. Në fund,
mostrat u pastruan (u çyndyrosën) me një përzierje 50:50 % (në vëllim) ujë të distiluar
– aceton, për 10 min në një banjë me ultratinguj dhe më pas u pastruan me ujë të
distiluar dhe u thanë me ajër të ngrohtë në presion.
Mostrat u peshuan para zhytjes në tretësirën Ringer, ku qëndruan për 20 ditë në
temperaturën 37°C në kushte qetësie dhe ajrimi natyror. Pas nxjerrjes nga tretësirat,
mostrat e aliazhit të aluminit 6063 u pastruan me ujë të distiluar, si dhe më pas u thanë
me ajër të ngrohtë nën presion. Së fundi, mostrat u peshuan përsëri dhe diferenca e
masës para dhe pas zhytjes në mjedisin korrodues u përdor për të llogaritur
shpejtësinë e korrozionit dhe efektivitetin inhibues të korrozionit të lëngut jonik.
Për matjet e polarizimit potenciodinamik u përdor e njëjta procedurë e përgatitjes së
sipërfaqes së metalit që ekspozohet në mjedisin korrodues siç përshkruhet për
metodën e humbjes në peshë. Aparatura e përdorur për polarizimin potenciodinamik
është një potenciostat i tipit Tacussel PJT 24-1 i pajisur me një pilovit për skanim me
një shpejtësi skanimi 6 mV/min. Për matjen e potencialit të qetësisë së mostrave të
aliazhit të aluminit 6063 (open circuit potential) në mjedisin e korrozionit u nevojitën
afërsisht 15-30 min.
Elektroda e punës përbëhej nga aliazhi i aluminit 6063, ndërsa elektroda e kalomelit
(SCE) e pajisur me një kapilar Lugin u përdor si elektrodë referencë dhe elektroda e
platinit u përdor si elektrodë ndihmëse. Kurbat e polarizimit potenciodinamik të
përftuara u përdorën për të përcaktuar vlerat e potencialit të korrozionit dhe
dendësitetit të rrymës të cilat më pas përdoren për të llogaritur shpejtësinë e
korrozionit
dhe
efektivitetin
e
mbrojtës
ndaj
korrozionit
të
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit.
16.2.2 Rezultate dhe diskutime
Testet e humbjes në peshë u realizuan me anë të zhytjes së mostrave të aliazhit të
aluminit 6063 në tretësirën e Ringer-it për 20 ditë në temperaturën 37°C. Janë testuar
katër përqendrime të ndryshme të inhibitorit, d.m.th. 0.1, 0.2, 0.3 dhe 0.4 % (në
vëllim). Rezultatet e marra nga metoda e humbjes në peshë përdoren për të llogaritur
shpejtësinë e korrozionit:
në g/m2orë:
v(g/m2orë) =

Δm
S t

(1)
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në g/m2 ditë:
v(g/m2ditë) = v(g/m2ore) 

dhe në mm/vit:
v( mm / year ) 

24 orë
ditë

(2)

0.365  v( g / m2day )

(3)
d
m – ndryshimi i masës (në gram) së mostrës para dhe pas ekspozimit në mjedisin e
korrozionit
S – sipërfaqja e mostrës (në m2)
t – koha e ekspozimit të mostrës në mjedisin e korrozionit (në orë)
d – dendësia e aliazhit të aluminit (2.7 g/cm3)
Efektiviteti mbrojtës i bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit
llogaritet duke përdorur formulën:
EI(%) =

v0corr  vcorr
100
v0corr

(4)

EI (%) – efektiviteti mbrojtës i korrozionit
v0corr – shpejtësia e korrozionit pa shtim inhibitori
vcorr – shpejtësia e korrozionit me shtim inhibitori
Tabela 16.6 paraqet një përmbledhje të korrozionit në g/m2orë dhe mm/vit dhe vlerat
përkatëse të efektivitetit të korrozionit të llogaritura sipas formulave (1-4), për të
gjitha kombinimet e acid-inhibitor të hulumtuara. Shpejtësia më e ulët e korrozionit
(0.0007 g/m2orë) është marrë në 37°C duke përdorur përqendrimin më të lartë të
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit (d.m.th. 0.4 % në
vëllim).
Tabela 16.6 tregon që shpejtësia e korrozionit zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të
inhibitorit. Gjithashtu, efektiviteti i inhibitorit të korrozionit rritet me rritjen e
përqendrimit
të
lëngut
jonik
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumi. Efektiviteti më i lartë i
inhibitorit të korrozionit (83.33%) u arrit kur lëngu jonik shtohet në tretësirën e
Ringer-it në masën 0.4 % në vëllim.
Tabela 16.6: Shpejtësitë e korrozionit dhe efektivitetet e inhibitorit për përqendrime të
ndryshme të bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit të shtuar
në tretësirën Ringer në 37°C, pas 20 ditësh zhytje
Përqendrimi
Shpejtësia e
Shpejtësia e
Efektiviteti i
inhibitorit
korrozionit
korrozionit
inhibitorit
( në % vëll)
(g/m2orë)
(mm/vit)
(%)
0.0
0.0041
0.0134
0.1
0.0033
0.0108
19.1
0.2
0.0022
0.0070
47.6
0.3
0.0016
0.0051
61.9
0.4
0.0007
0.0022
83.3

Nga të dhënat e marra nga polarizimi potenciodinamik janë paraqitur kurbat e
polarizimit, siç tregohet në figurën 16.4. Vlerat e potencialit të matura kundrejt
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elektrodës së kalomelit (tretësirë e ngopur), janë konvertuar në vlera të potencialit
referuar elektrodës së hidrogjenit.

Figura 16.4: Kurbat e polarizimit potenciodinamik të aliazhit 6063 të aluminit të zhytur në
tretësirën Ringer me dhe pa shtim të
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit 0.1–0.4 % (në vëllim)

Figura 16.4 paraqet kurbat e polarizimit potenciodinamik për mostrat e aliazhit të
aluminit 6063 të zhytura në tretësirën Ringer, me dhe pa shtim të inhibitorit. Vlerat e
dendësisë së rrymës së korrozionit të përftuara nga lakoret e polarizimit
potenciodinamik përdoren për të vlerësuar shkallën e korrozionit dhe efektivitetin e
inhibitorit të korrozionit sipas ekuacioneve (5-7):
EI(%) 

vg / m 2 h 

i

corr

i

 icorr

 100

(5)

corr

E  3600
 icorr
96500

v(mm/year) 

(6)

8.76  v( g / m2h )

(7)

d( g / cm3 )

EI(%) – efektiviteti i inhibitorit të korrozionit;
i0corr – densiteti i rrymës së korrozionit pa inhibitor në (µA/cm2);
icorr – densiteti i rrymës së korrozionit me inhibitor në (µA/cm2);
E – njëvlerësi i Al3+;
d – dendësia e aliazhit të aluminit (2.7 g/cm3).
Tabela 16.7 paraqet potencialin e korrozionit, densitetin e rrymës së korrozionit dhe
vlerat
përkatëse
të
efektivitetit
mbrojtës
të
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit të përftuara nëpërmjet
kurbave të polarizimit potenciodinamik (figura 16.4). Potenciali i korrozionit të
mostrave të aliazhit të aluminit zhvendoset në potenciale më negative me shtimin e
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit.
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Në përputhje me rezultatet e metodës së humbjes në peshë, efektiviteti më i lartë i
inhibitorit (86.5%) u arrit për përqendrimin më të lartë të inhibitorit të shtuar (d.m.th.
0.4 % në vëllim). Shpejtësia përkatëse e korrozionit dhe efektiviteti i inhibitorit
llogariten sipas ekuacionit (5-7).
Tabela 16.7: Potenciali i korrozionit dhe dendësia e rrymës së korrozionit të mostrave të
aliazhit të aluminit 6063 të zhytura në tretësirën Ringer në 37°C, me dhe pa shtim të
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit
Përqendrimi i
Ecorr
icorr
Shpejtësia e Shpejtësia e Efektiviteti
inhibitorit
(mV) (μA/cm2) korrozionit korrozionit i inhibitorit
(në % vëll)
(g/m2orë)
(mm/vit)
(%)
0.00
–729
1.48
0.0050
0.0161
0.10
–757
1.00
0.0034
0.0110
32.4
0.20
–739
0.76
0.0026
0.0083
48.6
0.30
–775
0.50
0.0017
0.0054
66.2
0.40
–741
0.20
0.0007
0.0022
86.5

Krahasimi i kurbave të polarizimit (me dhe pa shtimin e inhibitorit) tregon qartë se
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit ndikon njëkohësisht si
në reaksionin e korrozionit katodik ashtu edhe në reaksionin e korrozionit anodik,
duke u sjellë si një inhibitor i tipit të përzierë (miks), me një efekt më të theksuar në
pjesën anodike të kurbës.
Kjo sjellje e aliazhit të aluminit mund të lidhet me ndryshimin e sipërfaqes për shkak
të degradimit të shtresës së hollë të Al2O3 prezent mbi sipërfaqen e mostrës [225]. Kjo
shtresë atakohet nga jonet klorur të pranishme në tretësirë, sipas reaksionit (8):
Al3+(në rrjetën kristalore të aluminit) + 2Cl– + 2OH– → Al(OH)2Cl2–
(8)
Në literaturë tregohet se alumini në mjedis bazik i nënshtrohet korrozionit pikësor
[163].
Ekuacionet (9–11) tregojnë përkatësisht formimin e tre produkteve të korrozionit,
përkatësisht Al(OH)2Cl, Al(OH)Cl2 dhe AlCl3.
Al(OH)3 + Cl− → Al(OH)2Cl + OH−
Al(OH)2Cl + Cl− → Al(OH)Cl2 + OH−
Al(OH)Cl2 + Cl− → AlCl3 + OH−

(9)
(10)
(11)

Kloruri i aluminit i formuar në ekuacionin (11) është i tretshëm në mjedisin që
përmban jone klorur duke formuar AlCl4– sipas reaksionit (12).
AlCl3 + Cl− → AlCl4–

(12)

Trashësia e shtresës së oksidit varet nga pH i tretësirës [134]. Reaksioni i korrozionit
katodik në një mjedis bazik të dobët është reduktimi i ujit i treguar në reaksionin (13).
2e– + H2O = 2H2 + 2OH–
(13)
Reaksioni i korrozionit anodik (reaksioni 14) ndodh me një shpejtësi të ulët për shkak
të formimit të përbërjeve të përmendura më sipër në sipërfaqen e elektrodës së punës
(reaksionet 9–12).
Al + 4OH– = Al(OH)4– + 3e–

(14)
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16.2.3 Përfundime
Në këtë punim vlerësohet korrozioni i aliazhit të aluminit 6063 në tretësirë Ringer, me
dhe pa shtim të bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumi.
Ndikimi i përqendrimit të lëngut jonik në shpejtësinë e korrozionit të aliazhit të
aluminit 6063 në tretësirë fiziologjike në 37°C u studiua duke përdorur metodën e
humbjes në peshë dhe metodën e polarizimit potenciodinamik.
Rritja e përqendrimit të bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit
në mjedisin korrodues rrit qëndrueshmërinë ndaj korrozionit të aliazhit të aluminit
6063.
Shpejtësia e korrozionit të aliazhit të aluminit 6063 zvogëlohet me rritjen e
përqendrimit të lëngut jonik.
Bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit paraqet efektivitet
mbrojtës (inhibues) optimal ndaj korrozionit të aliazhit të aluminit 6063 në tretësirën e
Ringer-it në temperaturën 37°C.
Efektiviteti mbrojtës ndaj korrozionit u rrit me rritjen e përqendrimit të
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit.
Shpejtësia më e ulët e korrozionit sipas metodës së humbjes në peshë rezulton të jetë
0.0007 g/m2orë (ose 0.0022 mm/vit) dhe 0.00067 g/m2orë (ose 0.00217 mm/vit) sipas
metodës së polarizimit potenciodinamik.
Vlera maksimale e efektivitetit mbrojtës (për 0.4% në vëllim të shtuar e
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit rezultoi të ishte 86.5%
sipas metodës së polarizimit potenciodinamik dhe 83.33% sipas metodës së humbjes
në peshë.
Krahasimi i kurbave të polarizimit (me dhe pa shtimin e inhibitorit) tregon qartë se
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit ndikon njëkohësisht si
në reaksionin e korrozionit katodik ashtu edhe në reaksionin e korrozionit anodik,
duke u sjellë si një inhibitor i tipit të përzierë (miks), me një efekt më të theksuar në
pjesën anodike të kurbës.
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KAPITULLI XVII
TESTIMI DHE VLERËSIMI I EFEKTIVITETIT MBROJTËS TË (R)AMINO-2-MERKAPTO-3-PROPANOAT METIL HIDROKLORURI NË
KORROZIONIN E ÇELIKUT ME KARBON NË MJEDIS ACID
Në këtë punim vlerësohet ndikimi i (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil
hidroklorurit në korrozionin e çelikut me karbon në mjedis HCl 0.2 M.
Aftësia mbrojtëse e inhibitorit (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil hidroklorurit
(ose L-Cysteine methyl ester hydrochloride) u vlerësua në temperaturë mjedisi
(20°C), duke përdorur metodën e humbjes në peshë dhe metodën e polarizimit
potenciodinamik. Matjet janë realizuar në tretësirë 0.2 M HCl referuar sasive të
ndryshme të inhibitorit.
17.1 Materiale dhe metoda
Inhibitori i testuar në këtë punim është (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metili
hidroklorur, prodhuar nga Sigma Aldrich, me shkallë pastërtie ≥98%.
Ky komponim ka formulë lineare HSCH2CH(NH2)COOCH3·HCl. Struktura e këtij
inhibitori paraqitet në Figurën 17.1. Mostrat e çelikut të testuara në këtë punim janë
marrë nga kampionë çeliku me karbon me përbërje të përshkruar në Tabelën 17.1.

Figura 17.1: Formula strukturore e (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil hidroklorurit
Tabela 17.1: Përbërja e mostrave të çelikut me karbon
Elementi
C
Cr
Mo
Si
Mn
Përmbajtja 0.195
0.118 0.018
0.186
0.710
(në %)
Elementi
Ni
Cu
Co
Ti
Nb
Përmbajtja 0.140
0.365 0.014
≤0.0005 ≤0.0010
(në %)
Elementi
Pb
B
Sb
Sn
Zn
Përmbajtja 0.0080
0.0016 ≤0.0010 ≤0.0030 0.0011
(në %)
Elementi
Ta
Ca
Ce
Zr
La
Përmbajtja 0.0070
0.0012 0.0020
≤0.0015 0.0003
(në %)
Elementi
Se
P
W
Bi
N
Përmbajtja <0.0020 0.033 0.0095
0.0070
>0.019
(në %)

S
0.019
V
≤0.0010
As
0.015
Fe
98.1

Për matjet me metodën e polarizimit potenciodinamik është përdorur një elektrodë
pune nga i njëjti çelik me karbon me përbërje të dhënë në Tabelën 17.1.
Elektroda e punës ka formë cilindrike dhe sipërfaqa e punës (sipërfaqa e ekspozuar në
mjedisin korrodues) ka formë rrethore dhe diametër 5 mm. Sipërfaqja e punës e
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elektrodës pastrohet me letër poliruese (sipas të njëjtës procedurë të përdorur edhe për
mostrat e metodës së humbjes në peshë). Mostra e çelikut fiksohet në qendrën e një
cilindri tefloni me anë të derdhjes së epoksidit, për të shmangur kontaktin e sipërfaqes
anësore me tretësirën.
Në këtë mënyrë, kundrejt tretësirës ekspozohet vetëm sipërfaqa e punës. Sipërfaqa e
punës së elektrodës polirohet me letra poliruese 320, 360, 400, 600, 800, 1000 dhe
1200, pastrohet me aceton për largimin e yndyrnave, pastrohet me ujë të distiluar dhe
thahet me ajër të ngrohtë nën presion (si më sipër). Si elektrodë ndihmëse përdoret
elektroda e platinit, ndërsa si elektrodë reference përdoret elektroda e kalomelit
(tretësirë e ngopur).
Lloji i aparatit të përdorur për matjet elektrokimike është aparat Tacussel (PJT 24-1), i
pajisur me Pilovit për skanimin e potencialit. Në fillim të procesit të polarizimit,
përcaktojmë potencialin e qetësisë së korrozionit, duke e lënë elektrodën të zhytur për
rreth 15-30 min, deri në stabilizimin e potencialit. Shkalla e polarizimit është 6
mV/min.
Nga të dhënat eksperimentale të përftuara u ndërtuan kurbat e polarizimit
potenciodinamik dhe u përcaktuan vlerat e densitetit të rrymës së korrozionit,
shpejtësia e korrozionit dhe efektiviteti mbrojtës i inhibitorit.
Vlerat e potencialit të matura nëpërmjet elektrodës së kalomelit, janë konvertuar në
vlera referuar elektrodës standarde të hidrogjenit.
Tabela 17.2 tregon përbërjen e mjedisit korrodues, të përbërë nga tretësira e HCl 0.2M
me dhe pa shtesa të: (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil hidrokloruri. Sasia
përkatëse e inhibitorit u shtua në tretësirën me vëllim 100 mL HCl 0.2M.
Matjet u kryen në kushte qetësie dhe ajrimi natyror, në temperaturë mjedisi (20ºC), në
tretësirë HCl 0.2 M që përmban sasi të ndryshme inhibitori.
Vëllimi përfundimtar i çdo tretësire ishte 100 ml. Përpara testimit të mostrave të
çelikut, tretësirat e përgatitura me përqendrimet përkatëse u përzien me një përzierës
magnetik për afro 10 deri në 15 min. Tretësirat u deajruan duke përdorur azot të gaztë
për rreth 15 minuta para zhytjes në to të mostrave të çelikut.
Tabela 17.2: Përbërja e mjedisit korrodues
Tretësirë HCl (vëllimi 100 mL) 0.2 M
1.0 mM
3.0 mM
Përqendrimi i inhibitorit
5.0 mM

Mostrat e çelikut me karbon të përdorura për metodën e humbjes në peshë janë në
formë kuboidi me përmasa (40 x 25 x 3.5) mm. Varja e mostrës në mjedisin
korrodues realizohet nëpërmjet një bire me diametër 3.2 mm. Në fillim mostrat
shënohen dhe polirohen me letra poliruese me shkallë ashpërsie të ndryshme nga 320
deri në 1200. Më tej, mostrat pastrohen me ujë të distiluar, thahen me ajër të ngrohtë
të presuar, çyndyrosen me përzierrjen aceton dhe metanol për afro10 minuta.
Në përfundim, mostrat e përpunuara më lart shpëlahen me ujë të distiluar, thahen me
ajër të ngrohtë të presuar dhe peshohen me saktësi përpara se të zhyten në mjedisin
korrodues (tretësirë 0.2 M HCl).
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Mostrat zhyten për 3 orë në tretësirën 0.2 M HCl. Pas nxjerrjes nga mjedisi korrodues
mostrat pastrohen me ujë çezme të bollshëm, ujë të distiluar, trajtohen me tretësirë të
ngrohtë Na2CO3 për neutralizim, pastrohen me ujë të distiluar dhe thahen duke
përdorur rrymë ajri të ngrohtë e të presuar. Në fund, mostrat peshohen sërish me
saktësi.
Për llogaritjen e shpejtësisë së korrozionit dhe efektivitetit mbrojtës të inhibitorit
përdoret diferenca në peshë, para dhe pas zhytjes në mjedisin korrodues.
17.2 Rezultate dhe diskutime
Lakoret e polarizimit potenciodinamik për mostrat e çelikut me karbon të zhytura në
tretësirë 0.2 M HCl, me dhe pa inhibitor, si dhe tangentet për përcaktimin e densitetit
të rrymës së korrozionit, paraqiten në figurën 17.2.

Figura 17.2: Lakoret e polarizimit potenciodinamik për mostrat e çelikut me karbon të
zhytura në tretësirë 0.2 M HCl, a) pa inhibitor, b) me 1 mM, c) me 3 mM, ç) me 5 mM
inhibitor të shtuar

Nëpërmjet tagenteve të lakoreve të polarizimit Tafel gjenden vlerat e densitetit të
rrymës së korrozionit ikorr. Shpjetësia e korrozionit dhe efektiviteti i inhibitorit të
përdorur përcaktohet nëpërmjet formulave (1-3):
EI% 

i

kor

i

 ikor

.100

(1)

kor

E  3600
(2)
 ikorr
96500
8.76  v( g / m2orë )
(3)
v(mm/vit) 
d( g / cm3 )
v

EI% - efektiviteti i inhibitorit;
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i0korr – densiteti i rrymës së korrozionit pa inhibitor në µA;
ikorr – densiteti i rrymës së korrozionit me inhibitor në µA;
E - njëvlerësi i Fe2+;
d-densiteti i hekurit = 7.86 g/cm3.
Shpejtësia e korrozionit dhe efektiviteti i inhibitorit, për përqendrime të ndryshme të
tij janë paraqitur në tabelën 17.3.
Tabela 17.3: Varësia e shpejtësisë së korrozionit dhe efektivitetit mbrojtës sipas sasisë së
inhibitorit të shtuar në 100 mL tretësirë 0.2 M HCl
1.0
3.0
5.0
Përqendrimi i inhibitorit (mM) 0.0
Densiteti i rrymës së korrozionit 128.20
i (µA/cm2)

55.06

22.24

V (g/m2 · orë)

1.3391

0.5752

0.2323 0.0830

V (mm/vit)
Efektiviteti i inhibitorit (%)

1.4924
-

0.6411
57.05

0.2589 0.0925
82.65 93.80

7.95

Nga tabela 17.3, shihet se vlera më e lartë e efektivitetit, 93.80% është arritur për
përqendrim të inhibitorit 5.0 mM. Shpejtësia e korrozionit në këtë rast ulet nga 1.3391
g/m2orë (për mostrat e çelikut të zhytura në tretësirë 0.2 M HCl pa inhibitor) në
0.0830 g/m2orë (për mostrat e çelikut të zhytura në tretësirë 0.2 M HCl me
përqendrim inhibitori 5.0 mM).
Shpejtësia e korrozionit në mungesë të inhibitorit është 1.4924 mm/vit, ndërsa në
rastin e shtimit të 5.0 mM inhibitor në 100 mL 0.2 M HCl është 0.0925 mm/vit.
Në mënyrë të përmbledhur lakoret e polarizimit potenciodinamik për mostrat e çelikut
të zhytura në tretësirë 0.2 M HCl me dhe pa shtim të inhibitorit paraqiten në figurën
17.3.

Figura 17.3: Lakoret e polarizimit potenciodinamik për mostrat e çelikut me karbon në
tretësirë 0.2 M HCl me dhe pa inhibitori
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Sipas figurës 17.3 vihet re se shtimi i: (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil
hidrokloruri ndikon si në gjysmëreaksionin anodik dhe në gjysmëreaksionin katodik
të korrozionit. Për rrjedhojë mund të themi se (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat
metil hidrokloruri sillet si një inhibitor i përzierë (miks).
Në metodën e humbjes në peshë mostrat e çelikut me karbon të përgatitura siç është
përshkruar në pjesën eksperimentale, u zhytën për 3 orë në tretësirë 0.2 M HCl me
dhe pa shtesa të inhibitorit.
Shpejtësia e korrozionit (v) në g/m2orë dhe mm/vit, si dhe efektiviteti i inhibitorit i
shprehur në përqindje (EI%) është njehsuar me formulat e mëposhtme (4-6):
v g/m2orë 



v mm/vit  

m

 S t
8.76  v(g/m2orë)

(4)

d

(5)

EI% 

v0  v
v0

100

(6)

ku,
Δm (në g) - është ndryshimi i peshës të mostrës, para dhe pas eksperimentimit;
S (në m2) - sipërfaqja e mostrës;
v0 - shpejtësia e korrozionit në mungesë të inhibitorit;
v - shpejtësia e korrozionit në prani të inhibitorit,
t (në orë) - koha e ekspozimit të mostrës në mjedisin korrodues dhe
d – dendësia e çelikut, 7.86 g/cm3.
Vlerat e shpejtësisë së korrozionit në g/m2orë dhe mm/vit, si dhe efektiviteti i
inhibitorit i shprehur në përqindje (EI%) paraqet në Tabelën 17.4.
Tabela 17.4: Efektiviteti i inhibitorit dhe shpejtësia e korrozionit (në g/m2orë dhe mm/vit) për
çelikun me karbon i zhytur në tretësirën 0.2 M HCl që përmban sasi të ndryshme të (R)amino-2-merkapto-3-propanoat metil hidroklorurit

Nr.
mostrës
1
2
3
4

Përqendrimi
v
i inhibitorit
(g/m2 · orë)
(mM)
0.0
1.1204
1.0
0.5622
3.0
0.2431
5.0
0.1197

v
(mm/vit)

EI
(%)

1.2486
0.6266
0.2709
0.1334

0.0
49.82
78.30
89.31

Siç shihet nga Tabela 17.4, efektiviteti i inhibitorit të testuar rritet me rritjen e
përqendrimit të inhibitorit në tretësirë. Shpejtësia e korrozionit zvogëlohet nga
1.1204g/m2orë (për mostrën e çelikut të zhytur në tretësirën 0.2 M HCl pa inhibitor)
në 0.1197g/m2orë (për mostrën e zhytur në tretësirën 0.2 M HCl me përqendrim
inhibitori 5.0 mM.
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Efektiviteti maksimal i inhibitorit, 89.31% u arrit në rastin e përqendrimit të
inhibitorit 5.0 mM në tretësirën 0.2 M HCl.
17.3 Përfundime
Në këtë punim vlerësohet ndikimi i (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil
hidroklorurit në korrozionin e çelikut me karbon në mjedis HCl 0.2 M.
Aftësia mbrojtëse e inhibitorit (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil hidroklorurit
(ose L-Cysteine methyl ester hydrochloride) u vlerësua në temperaturë mjedisi
(20°C), duke përdorur metodën e humbjes në peshë dhe metodën e polarizimit
potenciodinamik. Matjet janë realizuar për mostrat e çelikut të zhytura në tretësirë 0.2
M HCl referuar sasive të ndryshme të inhibitorit.
Rezultatet e përftuara nga metoda e humbjes në peshë dhe metoda e polarizimit
potenciodinamik tregojnë se (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil hidrokloruri
paraqet aftësi mbrojtëse optimale ndaj çelikut me karbon në tretësirë 0.2 M HCl.
Shpejtësia e korrozionit zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të (R)-amino-2merkapto-3-propanoat metil hidroklorurit. Vlera minimale e shpejtësisë sipas metodës
së polarizimit potenciodinamik është 0.0830 g/m2orë (ose 0.0925 mm/vit), ndërsa
sipas metodës të humbjes në peshë është 0.1197g/m2orë (ose 0.1334 mm/vit). Vlera
maksimale e efektivitetit të inhibitorit (për përqendrimin e inhibitorit 5.0 mM) rezultoi
93.80% me metodën e polarizimit potenciodinamik dhe 89.31% me metodën e
humbjes në peshë.
(R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil hidrokloruri sillet si një inhibitor i përzierë
(miks), d.m.th ndikon si në gjysmëreaksionin anodik dhe në gjysmëreaksionin katodik
të korrozionit.
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PËRFUNDIME
I- Në këtë punim vlerësohet efektiviteti mbrojtës i klorurit të decil-1-metil-3imidazoliumit ndaj korrozionit të çelikut (me markë 36CrMo) në tretësirë acidi
klordidrik (HCl), me përqendrime dhe temperatura të ndryshme. Shpejtësia e
korrozionit elektrokimik dhe efektiviteti mbrojtës janë vlerësuar duke përdorur
metodën gravimetrike (metoda e humbjes në peshë).
Rezultatet tregojnë se rritja e përqendrimit të klorurit të decil-1-metil-3-imidazoliumit
në mjedisin korrodues zvogëlon shpejtësinë e korrozionit të çelikut 36CrMo në mjedis
acid. Efefektiviteti mbrojtës ulet me rritjen e temperaturës së mjedisit korrodues.
Nga rezultatet eksperimentale vihet re se me rritjen e temperaturës nga 22ºC në 30ºC,
për të njëjtin përqendrim të klorurit të decil-1-metil-3-imidazoliumit, merret një
efektivitet më i ulët mbrojtjeje i inhibitorit. Fakti që efektiviteti mbrojtës është më i
lartë për temperaturë dhe përqendrim më të ulët dhe gjithashtu nga ana tjetër, pjesa
fundore e grafikëve (pikat me përqendrim më të lartë të inhibitorit) mund të tregojë
një adsorbim fizikokimik të inhibitorit në sipërfaqen e metalit.
Të dhënat tregojnë një ulje të lehtë të efektivitetit mbrojtës të 1-decyl-3methylimidazolium chloride kur rritet përqendrimi i acidit nga 0.2 M në 1M.
Bazuar në rezultatet e përftuara mund të konkludojmë se kloruri i decil-1-metil-3imidazoliumit pengon me tepër procesin e korrozionit të çelikut me karbon në mjedis
acid në përqendrime dhe temperatura të ulëta. Do përbënte interes që në të ardhmen të
studjohet sjellja inhibuese (mbrojtëse) e klorurit të decil-1-metil-3-imidazoliumit
çelikut me karbon në temperatura më të larta se ato të eksperimentuara dhe në mjedise
të ndryshme korrozioni.
II- Në këtë punim tregohet roli mbrojtës i dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-)
etilendiaminës
(ose
N-(-1-naphthyl)ethylendiamine
dihydrochloride
monomethanolate) ndaj korrozionit të çelikut 36CrMo në tretësirë acidi klorhidrik
(HCl) 0.2 M. Efektiviteti i inhibitorit u vlerësua duke përdorur metodën e humbjes në
peshë dhe metodën e polarizimit potenciodinamik.
Matjet u kryen në tre përqendrime të ndryshme të dihidroklorur monometanolat N(naftil-1-) etilendiaminës (1 mM, 3 mM dhe 5 mM) në tretësirë HCl 0,2 M në
temperaturën e dhomës.
Rezultatet nëpërmjet humbjes në peshë tregojnë se efektiviteti mbrojtës i inhibitorit të
testuar rritet me rritjen e përqendrimit të inhibitorit. Shpejtësia e korrozionit
zvogëlohet nga 0.8133 g/m2 orë në 0,1192 g/m2orë. Efikasiteti më i lartë inhibues i
marrë është 85.34% për përqendrimin 5 mM të inhibitorit të përdorur.
Metoda e polarizimit potenciodinamik tregoi se në rastin e dihidroklorur
monometanolat N-(naftil-1-)etilendiamines, efektiviteti inhibues më i lartë në
tretësirën e HCl 0.2 M është 81.7% dhe u përftua për përqendrimin më të lartë të
inhibitorit (5 mM). Dendësia e rrymës së korrozionit në këtë rast ishte 0.26 μA/cm2.
Efektiviteti mbrojtës u rrit me rritjen e përqendrimit të inhibitorit. Vihet re se degët
anodike ashtu edhe ato katodike të kurbave të polarizimit zhvendosen më poshtë
(zbresin) për dendësi të rrymës më të ulët, me shtimin e dihidroklorur monometanolat
N-(naftil-1-)etilendiamina, veçanërisht në rastin kur janë shtuar 3 mM dhe 5 mM
inhibitor. Kjo sjellje tregon që dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1)etilendiamina është një inhibitor i tipit të përzierë, duke ndikuar njëkohësisht, si në
reaksionet e korrozionit anodik, po ashtu edhe në reaksionet e korrozionit katodik.
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III- Në këtë punim është vlerësuar efektiviteti mbrojtës i klorurit të butil-1-metil-3imidazoliumi (1-Butyl-3- methylimidazolium chloride) ([BMIM]Cl) ndaj korrozionit
të çelikut 36CrMo në tretësirë NaCl 3 %. Aftësia inhibuese e [BMIM]Cl është
vlerësuar për përqendrime të ndryshme të inhibitorit (0.5% dhe 1%), në temperaturën
e dhomës, duke përdorur metodën e polarizimit potenciodinamik. Ndikimi i
mundshëm i joneve jodur në korrozionin e çelikut 36CrMo u hetua nëpërmjet shtimit
të jodurit të kaliumit KI në mjedisin korrodues në masën 0.1%.
Kloruri i butil-1-metil-3-imidazoliumit [BMIM]Cl shfaqi aftësi të mirë inhibuese në
kushtet e studiuara. Efektiviteti mbrojtës i këtij lëngu jonik rritet me rritjen e
përqendrimit të tij (0.5% dhe 1%).
Nuk vihet re ndryshim i rëndësishëm në efektivitetin mbrojtës të këtij lëngu jonik me
shtimin e jodurit të kalimit KI (në përqendrimin 0.1%) në mjedisin korrodues.
IV- Në këtë punim vlerësohet aftësia mbrojtëse e bromurit të butil-1-metil-3imidazoliumit ([BMIM]Br) ndaj korrozionit të çelikut 36CrMo në tretësirë NaCl 3%.
Është studiuar ndikimi i përqendrimit të inhibitorit (në 0.2%, 0.5%, 0.7% dhe 1.0%)
dhe i temperaturës (në 18°C, 30°C dhe 40°C) në shpejtësinë e korrozionit
elektrokimik. Në këtë rast, për të vlerësuar efektivitetin mbrojtës të bromurit të butil1-metil-3-imidazoliumit është përdorur metoda e humbjes në peshë.
Gjithashtu, efektiviteti i lëngut jonik u hetua edhe në prezencë të joneve jodur,
nëpërmjet shtimit të KI 0.1% (në masë). Eksperimentet u kryen në kushte qetësie dhe
në kushte të ajrimit natyror.
Bromuri i butil-1-metil-3-imidazoliumit [BMIM]Br tregoi aftësi të mirë inhibuese në
kushtet e studiuara. Shpejtësia më e ulët e korrozionit, 0.0798 g/m2 dhe vlera e
efektivitetit mbrojtës është 95.82%, u përftua për mostrat e çelikut të zhytura në
tretësirë NaCl 3% që përmban përqendrimin më të lartë të bromurit të butil-1-metil-3imidazoliumit [BMIM]Br të testuar, në 40°C.
Nuk vihet re ndonjë rritje e ndjeshme në efektivitetin mbrojtës të [BMIM]Br pas
shtimit të KI 0.1% në tretësirën NaCl 3%. E njëjta sjellje pas shtimit të KI 0.1% vihet
re edhe në temperaturat e tjera 18°C dhe 30°C .
Efektiviteti mbrojtës i këtij lëngu jonik rritet me rritjen e përqendrimit të tij dhe me
rritjen e temperaturës. Si një mekanizëm të mundshëm mund të sugjerojmë atë të
adsorbimit fizikokimik të [BMIM]Br në sipërfaqen e çelikut 36CrMo.
V- Në këtë punim është vlerësuar performanca inhibuese e lëngut jonik:
hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumi, ndaj korrozionit të çelikut 36CrMo në
tretësirë NaCl 3%, përkatësisht në temperaturat 19°C, 30°C dhe 40°C.
Shpejtësia e korrozionit dhe efektiviteti mbrojtës janë vlerësuar duke përdorur
metodën e humbjes në peshë (ose gravimetrike).
Në këtë punim u hetua gjithashtu edhe efekti i joneve jodur në prezencë të
hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumit, nëpërmjet shtimit të jodurit të
kaliumit.
Eksperimentet u kryen në kushte qetësie dhe në kushte të ajrimit natyror. Mostrat u
zhytën në tretësirë NaCl 3% që përmbajnë përqendrime të ndryshme të [BMIM]PF6,
(0.2%, 0.5%, 0.7% dhe 1.0%).
Shpejtësia më e ulët e korrozionit, 0,1397 g/m2orë, merret për mostrat e çelikut të
zhytura në tretësirë NaCl 3%, që përmban përqendrimin më të lartë të
hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumit ([BMIM]PF6) të testuar, në 30°C. Në
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këtë temperaturë, shpejtësia e korrozionit zvogëlohet (rritet efektiviteti mbrojtës) me
rritjen e përqendrimit të inhibitorit.
Gjithashtu mund të shihet se efektiviteti mbrojtës i ([BMIM]PF6) rritet me rritjen e
temperaturës. Kjo sjellje sugjeron si një mekanizëm të mundshëm, atë të adsorbimit
fizikokimik
të
inhibitorit
hekzafluorofosfat
butil-1-metil-3-imidazoliumit
([BMIM]PF6) në sipërfaqen e çelikut.
Efektiviteti mbrojtës i hekzafluorofosfat butil-1-metil-3-imidazoliumit ([BMIM]PF6)
rritet pak kur shtohet KI 0.1% në tretësirë. Rritja e efikektivitetit mbrojtës është më e
theksuar në përqendrimet më të ulëta të inhibitorit. E njëjta sjellje vihet re edhe në
temperaturat e tjera.
VI- Në këtë punim është vlerësuar efektiviteti mbrojtës i bromurit të butil-1-metil-3imidazoliumit ([BMIM]Br) në korrozionin e çelikut me karbon 36CrMo në mjedis
acid HCl, nëpërmjet përdorimit të metodës së polarizimit potenciodinamik.
Vihet re se shpejtësia mesatare e korrozionit vmes.korr. në mjedis HCl 0.2 M dhe
temperaturë 42ºC, zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të inhibitorit. Ndërkohë,
efektiviteti i inhibitorit EI(%), rritet me rritjen e përqendrimit të tij.
Ky inhibitor ka efektivitet mbrojtës më të mirë në përqendrim të inhibitorit 1%
(efektiviteti inhibues ndaj korrozionit i përftuar është afro 55.9%).
Bromuri i butil-1-metil-3-imidazoliumit paraqet mbrojtje optimale për çelikun
36CrMo të zhytur në tretësirë HCl 0.2 M. Ky lëng jonik mund të testohet më tej në
një interval më të gjerë përqendrimesh inhibitori, temperaturash, apo edhe për metale
të tjerë.
VII- Në këtë punim vlerësohet efektiviteti mbrojtës i bis(trifluorometilsulfonil)amidur
triheksiltetradecilfosfoniumit ndaj korrozionit të çelikut (36CrMo) në tretësirë 3%
NaCl, në temperaturë mjedisi (afro 20°C). Shpejtësia e korrozionit dhe efektiviteti i
inhibitorit u përcaktuan, duke përdorur metodën e humbjes në peshë dhe metodën e
polarizimit potenciodinamik. Janë përdorur përqendrime të ndryshme të lëngut jonik.
Rezultatet e mësipërme të marra nga të dy metodat tregojnë se
bis(trifluorometilsulfonil)amidur triheksiltetradecilfosfoniumi paraqet aftësi mbrojtëse
(inhibuese) optimale ndaj çelikut 36 CrMo në tretësirë 3% NaCl.
Shpejtësia
e
korrozionit
zvogëlohet
me
rritjen
e
sasisë
së
bis(trifluorometilsulfonil)amidur triheksiltetradecilfosfoniumit në tretësirë 3% NaCl.
Vlera minimale e shpejtësisë sipas metodës së humbjes në peshë është 0.0665 g/m2orë
(0.0741 mm/vit), ndërsa sipas metodës së polarizimit potenciodinamik është 0.0416
g/m2orë (0.0464 mm/vit). Vlera maksimale e efektivitetit të inhibitorit (për 0.7 mL
inhibitor të shtuar) u gjet 93.69% me metodën e polarizimit potenciodinamik dhe
90.34% me metodën e humbjes në peshë. Nëpërmjet lakoreve të polarizimit
potenciodinamik
shohim
se
në
kushtet
e
marra
në
studim,
bis(trifluorometilsulfonil)amidur triheksiltetradecilfosfoniumi sillet si një inhibitor i
përzierë ose miks (ndikon si në gjysëm-reaksionin anodik dhe atë katodik) me një
ndikim më të theksuar anodik.
VIII- Në këtë punim vlerësohet ndikimi i (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil
hidroklorurit në korrozionin e çelikut me karbon në mjedis HCl 0.2 M.
Aftësia mbrojtëse e inhibitorit (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil hidroklorurit
(ose L-Cysteine methyl ester hydrochloride) u vlerësua në temperaturë mjedisi
(20°C), duke përdorur metodën e humbjes në peshë dhe metodën e polarizimit
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potenciodinamik. Matjet janë realizuar për mostrat e çelikut të zhytura në tretësirë 0.2
M HCl referuar sasive të ndryshme të inhibitorit.
Rezultatet e përftuara nga metoda e humbjes në peshë dhe metoda e polarizimit
potenciodinamik tregojnë se (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil hidrokloruri
paraqet aftësi mbrojtëse optimale ndaj çelikut me karbon në tretësirë 0.2 M HCl.
Shpejtësia e korrozionit zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të (R)-amino-2merkapto-3-propanoat metil hidroklorurit. Vlera minimale e shpejtësisë sipas metodës
së polarizimit potenciodinamik është 0.0830 g/m2orë (ose 0.0925 mm/vit), ndërsa
sipas metodës të humbjes në peshë është 0.1197g/m2orë (ose 0.1334 mm/vit). Vlera
maksimale e efektivitetit të inhibitorit (për përqendrimin e inhibitorit 5.0 mM) rezultoi
93.80% me metodën e polarizimit potenciodinamik, dhe 89.31% me metodën e
humbjes në peshë.
(R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil hidrokloruri sillet si një inhibitor i përzierë
(miks), d.m.th ndikon si në gjysmëreaksionin anodik dhe në gjysmëreaksionin katodik
të korrozionit.
IX- Në këtë punim vlerësohet ndikimi i bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit
(BMIMBr) në korrozionin e aliazhit të bakrit në tretësirë HNO3 2.5 M. Metoda e
humbjes në peshë është përdorur për të përcaktuar shpejtësinë e korrozionit të
mostrave të bakrit të zhytura në tretësirë HNO3 2.5 M, që përmban 0.1, 0.3, 0.5 dhe
0.7 % (në vëllim) bromur të butil-1-metil-3-imidazoliumit (BMIMBr), përkatësisht në
temperaturat 30°C, 35°C dhe 40°C.
Rezultatet tregojnë se shpejtësia e korroionit zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të
inhibitorit të testuar, për të gjitha temperatuart e testuara.
Efektiviteti mbrojtës ndaj korrozionit rritet me rritjen e përqendrimit të bromurit të
butil-1-metil-3-imidazoliumit (BMIMBr). Efektiviteti më i lartë mbrojtës nga
korrozioni (d.m.th. 55.7%) u arrit për përqendrimin e inhibitorit 0.7 % (vëll.) të
bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit të shtuar në tretësirën HNO3 2.5 M, në
temperaturën 30°C. Shpejtësia më e ulët e korrozionit e përftuar ishte 2.0811
g/(m2orë). Shpejtësia e korrozionit të mostrave të aliazhit të bakrit rritet me rritjen e
temperaturës, për të gjitha përqendrimet e bromurit të butil-1-metil-3-imidazoliumit të
testuar.
Për më tepër, një rritje e efektivitetit mbrojtës të korrozionit vihet re me rritjen e
temperaturës.
X- Në këtë punim vlerësohet efikasiteti mbrojtës ndaj korrozionit i lëngut jonik
(kloruri i butil-1-metil-3-imidazoliumit), ndaj korrozionit të aliazhit të aluminit
AA6063 në tretësirë HCl 0.5 M në temperatura të ndryshme, duke përdorur metodën e
humbjes në peshë dhe metodën e polarizimit potenciodinamik.
Matjet u kryen për mostrat e zhytura në tretësirë HCl 0,5 M që përmbajnë sasitë në
përqindje të inhibitorit 0.1%, 0.3%, 0.5% dhe 0.7% (në vëll.), përkatësisht në
temperaturat 30, 35 dhe 40°C.
Vihet re se shpejtësia më e ulët e korrozionit (1.0006 g/m2orë) është marrë në
temperaturën 30°C, duke përdorur përqendrimin më të lartë të klorurit të butil-1metil-3-imidazoliumit (d.m.th. 0.7 % në vëllim). Shpejtësia e korrozionit zvogëlohet
me rritjen e përqendrimit të inhibitorit për të gjitha temperaturat e testuara.
Sipas metodës së humbjes në peshë, efektiviteti më i lartë i mbrojtjes nga korrozioni
(d.m.th. 71.16%) u përftua për përqendrimin 0.7% (në vëll.) të klorurit të butil-1metil-3-imidazoliumit të shtuar në tretësirën e HCl 0.5 M, në temperaturën 30°C.
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Shpejtësia e korrozionit e mostrave të aliazhit të aluminit 6063 rritet me rritjen e
temperaturës, për të gjitha përqendrimet e inhibitorit të testuar. Për më tepër, kurba e
polarizimit potenciodinamik sugjeron që kloruri i butil-1-metil-3-imidazoliumit sillet
si një inhibitor i tipit të përzierë (miks) në kushtet e testuara.
XI- Në këtë punim vlerësohet korrozioni i aliazhit të aluminit 6063 në tretësirë
Ringer, me dhe pa shtim të
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumi
ose
(trihexyltetradecylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide).
Ndikimi i përqendrimit të lëngut jonik në shpejtësinë e korrozionit të aliazhit të
aluminit 6063 në tretësirë fiziologjike në 37°C u studiua duke përdorur metodën e
humbjes në peshë dhe metodën e polarizimit potenciodinamik.
Rritja e përqendrimit të bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit
në mjedisin korrodues rrit qëndrueshmërinë ndaj korrozionit të aliazhit të aluminit
6063. Shpejtësia e korrozionit të aliazhit të aluminit 6063 zvogëlohet me rritjen e
përqendrimit të lëngut jonik.
Bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit
paraqet
efektivitet
mbrojtës (inhibues) optimal ndaj korrozionit të aliazhit të aluminit 6063 në tretësirën e
Ringer-it në temperaturën 37°C. Efektiviteti mbrojtës ndaj korrozionit u rrit me rritjen
e përqendrimit të bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit.
Shpejtësia më e ulët e korrozionit sipas metodës së humbjes në peshë rezulton të jetë
0.0007 g/m2orë (ose 0.0022 mm/vit) dhe 0.00067 g/m2orë (ose 0.00217 mm/vit) sipas
metodës së polarizimit potenciodinamik. Vlera maksimale e efektivitetit mbrojtës (për
0.4% në vëllim të shtuar e
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit rezultoi të ishte 86.5%
sipas metodës së polarizimit potenciodinamik, dhe 83.33% sipas metodës së humbjes
në peshë.
Krahasimi i kurbave të polarizimit (me dhe pa shtimin e inhibitorit) tregon qartë se
bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumit ndikon njëkohësisht si
në reaksionin e korrozionit katodik ashtu edhe në reaksionin e korrozionit anodik,
duke u sjellë si një inhibitor i tipit të përzierë (miks), me një efekt më të theksuar në
pjesën anodike të kurbës.
Referuar rezultateve dhe diskutimeve të paraqitura mund të themi se lëngjet jonikë të
përdorur në këtë punim, mund të përdoren si inhibitorë ndaj korrozionit për disa
metale në kushte të caktuara.
Nga rezultatet e përftuara vihet re se prezenca e lëngjeve jonikë të përzgjedhur
zvogëlon shpejtësinë e korrozionit të metaleve në mjedise të ndryshme korrozioni.
Ky konkluzion është i vërtetë për të gjithë kombinimet metal-lëng jonik-mjedis
korrodues. Gjithashtu, rritja e sasisë së lëngjeve jonikë në mjedisin korrodues rrit
efektivitetin mbrojtës të metalit për të gjithë kombinimet metal-lëng jonik-mjedis
korrodues të testuar.
REKOMANDIME
Në të ardhmen do të përbënte interes që të studjohet sjellja inhibuese e lëngjeve të
tjerë jonikë, kundrejt korrozionit elektrokimik të metaleve të ndryshëm, në mjedise të
ndryshme korrozioni, edhe nëpërmjet aplikimit të metodave të tjera.
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LËNGJE JONIKË TË PËRDORUR SI INHIBITOR
Emërtimi i komponimit në anglisht
1

1-Butyl-3-methylimidazolium
hexafluorophosphate (BMIMPF6)

Emërtimi i komponimit në
shqip
hekzafluorofosfat butil-1-metil3-imidazoliumi

2

1-Butyl-3- methylimidazolium
chloride (BMIMPCl)

klorur butil-1-metil-3imidazoliumi

C8H15ClN2

3

1-Butyl-3- methylimidazolium
bromide (BMIMPBr)

Bromur butil-1-metil-3imidazoliumi

C8H15BrN2

N-(-1-naphthyl)ethylendiamine
dihydrochloride monomethanolate

N-(naftil-1-)etilendiaminë
dihidroklorur monometanolat

C12H14N2 ∙ 2HCI ∙ CH4

5

1-Decyl-3-methylimidazolium
chloride

klorur decil-1-metil-3imidazoliumi

6

L-Cysteine methyl ester
hydrochloride

4

Formula kimike

C8H15F6N2P

(C14H27ClN2)

(R)-amino-2-merkapto-3propanoat metili hidrokloruri

C4H9NO2 S ∙ HCI

7

Trihexyltetradecylphosphonium
Bis(trifluoromethylsulfonyl) Imide

Triheksiltetradecilfosfonium
Bis(trifluorometilsulfonil) Imid

[CH3(CH2)5]3P[N(SO2CF3)2](CH2)13CH3

171

Formula strukturore

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

ANEKS 2
Pamje gjatë zhvillimit të punës eksperimentale, të reagentëve dhe të pajisjeve të
përdorura

Pamje të mostrave të çelikut (metoda e
humbjes në peshë) para procesit të polirimit

Pamje të mostrave të çelikut (metoda e
humbjes në peshë) të zhytura në mjedisin
korrodues

Pamje të mostrave të çelikut (metoda e
humbjes në peshë) të zhytura në mjedisin
korrodues

Pamje të mostrave të çelikut (metoda e
humbjes në peshë) pas procesit të polirimit

Pamje gjatë përgatitjes së elektrodës së punës
(metoda e polarizimit potenciodinamik)

Pamje e banjo Marisë së përdorur
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Pamje e makinës poliruese të përdorur

Pamje e celulës treshe

Pamje e potenciostatit “Wavenow” të përdorur

Pamje e potenciostatit “Wavenow” të
përdorur
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Foto gjatë proceseve të ndryshme të punës eksperimentale
Pamje të mostrave të aluminit (metoda e humbjes në peshë)

Pamje e mostrave të aluminit (metoda e humbjes
në peshë) përpara procesit të polirimit

Pamje e mostrave të aluminit (metoda e
humbjes në peshë) pas procesit të
polirimit

Pamje e mostrave të aluminit (metoda e humbjes
në peshë) të zhytura në mjedisin korrodues

Pamje e mostrave të aluminit (metoda e
humbjes në peshë) të zhytura në mjedisin
korrodues

Pamje e celulës treshe në të cilën janë vendosur
elektrodat mostrave në mjedisin korrodues

Pamje e mostrave metalike (metoda e
humbjes në peshë) të zhytura në mjedisin
korrodues
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Pamje të mostrave të bakrit (metoda e humbjes në peshë)

Pamje e mostrave të bakrit (metoda e humbjes
në peshë) përpara procesit të polirimit

Pamje e mostrave të bakrit (metoda e
humbjes në peshë) pas procesit të polirimit

Pamje e mostrave të bakrit (metoda e humbjes
në peshë) të zhytura në mjedisin korrodues

Pamje e mostrave të bakrit (metoda e
humbjes në peshë) të zhytura në mjedisin
korrodues

Pamje e mostrave të bakrit (metoda e humbjes në peshë) të zhytura në mjedisin korrodues
Bano Mari
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Pamje e inhibitorëve të përdorur
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ANEKS 3
Disa vlera të potencialeve standarde të reduktimit
Potenciali
Gjysmë reaksioni i reduktimit
elektrodik
standard (V)
Li+(aq) + e–
Li(ng)
–3.04
+
–
K (aq) + e
K(ng)
–2.92
Ca2+(aq) + 2e–
Ca(ng)
–2.76
+
Na (aq) + e
Na(ng)
–2.71
2+
–
Mg (aq) + 2e
Mg(ng)
–2.38
Be2+(aq) + 2e–
Be(ng)
–1.85
3+
–
Al (aq) + 3e
Al(ng)
–1.66
Ti2+(aq) + 2e–
Ti(ng)
–1.63
–
–
2H2O(l) + 2e
H2(g) + 2OH (aq)
–0.83
Zn2+(aq) + 2e–
Zn(ng)
–0.76
3+
–
Cr (aq) + 3e
Cr(ng)
–0.74
3+
–
Tl (aq) + 3e
Tl(ng)
-0.60
Ga3+(aq) + 3e–
Ga(ng)
-0.55
2+
–
Fe (aq) + 2e
Fe(ng)
–0.41
Cd2+(aq) + 2e–
Cd(ng)
–0.40
2+
–
Co (aq) + 2e
Co(ng)
–0.28
Ni2+(aq) + 2e–
Ni(ng)
–0.23
3+
–
Mo (aq) + 3e
Mo(ng)
– 0.20
2+
–
Sn (aq) + 2e
Sn(ng)
–0.14
Pb2+(aq) + 2e–
Pb(ng)
–0.13
3+
–
Fe (aq) + 3e
Fe(ng)
–0.04
2H+(aq) + 2e–
H2(g)
0.00
4+
–
2+
Sn (aq) + 2e
Sn (aq)
+0.15
2+
–
+
Cu (aq) + e
Cu (aq)
+0.16
ClO4– (aq) + H2O(l) + 2e–
ClO3–(aq) + 2OH–(aq)
+0.17
–
–
AgCl(ng) + e
Ag(ng) + Cl (aq)
+0.22
Cu2+(aq) + 2e–
Cu(ng)
+0.34
–
–
–
–
ClO3 (aq) + H2O(l) + 2e
ClO2 (aq) + 2OH (aq)
+0.35
IO–(aq) + H2O(l) + 2e–
I–(aq) + 2OH–(aq)
+0.49
+
–
Cu (aq) + e
Cu(ng)
+0.52
–
–
I2(ng) + 2e
2I (aq)
+0.54
ClO2–(aq) + H2O(l) + 2e–
ClO–(aq) + 2OH–(aq)
+0.59
3+
–
2+
Fe (aq) + e
Fe (aq)
+0.77
Hg22+(aq) + 2e–
2Hg(l)
+0.80
+
–
Ag (aq) + e
Ag(ng)
+0.80
Hg2+(aq) + 2e–
Hg(l)
+0.85
–
–
–
–
ClO (aq) + H2O(l) + 2e
Cl (aq) + 2OH (aq)
+0.90
2+
–
2+
2Hg (aq) + 2e
Hg2 (aq)
+0.90
Pd2+(aq) + 2e–
Pd(ng)
+0.95
–
+
–
NO3 (aq) + 4H (aq) + 3e
NO(g) + 2H2O(l)
+0.96
Br2(l) + 2e–
2Br–(aq)
+1.07
2+
–
Pt (aq) + 2e
Pt(ng)
+1.18
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O2(g) + 4H+(aq) + 4e–
2H2O(l)
+
–
MnO2(g) + 4H (aq) + 2e
Mn2+(aq) + 2H2O(l)
2–
+
–
Cr2O7 (aq) + 14H (aq) + 6e
2Cr3+(aq) + 7H2O(l)
Cl2(g) + 2e–
2Cl–(aq)
Ce4+(aq) + e–
Ce3+(aq)
–
+
MnO4 (aq) + 8H (aq) + 5e–
Mn2+(aq) + 4H2O(l)
Au3+(aq) + 3e–
Au(ng)
H2O2(aq) + 2H+(aq) + 2e–
2H2O(l)
3+
–
2+
Co (aq) + e
Co (aq)
2–
–
S2O8 (aq) + 2e
2SO42–(aq)
O3(g) + 2H+(aq) + 2e–
O2(g) + H2O(l)
–
–
F2(g) + 2e
2F (aq)
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+1.33
+1.36
+1.44
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+1.50
+1.78
+1.82
+2.01
+2.07
+2.87

A. Alinj
2021

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

REFERENCAT
1. R.W. Revie, H.H. Uhlig (2008): Corrosion and corrosion control, An Introduction
to Corrosion Science and Engineering, 4th Edition, John Wiley & Sons, New
Jersey
2. P.A. Schweitzer (2004): Encyclopedia of Corrosion Technology, 2nd Edition,
Revised and Expanded Marcel Dekker, Inc. York, Pennsylvania, U.S.A
3. D.E.J. Talbot, J.D.R. Talbot (2018): Corrosion Science and Technology, 3rd
Edition, Taylor & Francis Group, LLC
4. T. Ohtsuka, A. Nishikata, M. Sakairi, K. Fushimi (2018): Electrochemistry for
Corrosion Fundamentals, Springer Briefs in Molecular Science, Springer Nature
5. N. Perez (2004): Electrochemistry and Corrosion Science, Kluwer Academic
Publishers, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow
6. R.G. Kelly, J.R. Scully, D.W. Shoesmith, R.G. Buchheit (2003): Electrochemical
Techniques in Corrosion Science and Engineering, Marcel Dekker, Inc
7. B.El Ibrahimi, A. Jmiai, L. Bazzi, S.El Issami (2020): Amino acids and their
derivatives as corrosion inhibitors for metals and alloys, Arabian Journal of
Chemistry, Vol. 13, Issue 1, Pg. 740-771, doi.org/10.1016/j.arabjc.2017.07.013
8. Philip A. Schweitzer (2012): Corrosion Mechanisms in Theory and Practice, 3rd
Edition, Corrosion Technology, CRC Press Taylor & Francis Group
9. E. Mattson (1989): Basic corrosion technology for scientists and engineering. Ch.
3. Ellis Horwood Publishers, Pearson Higher Education
10. V. S. Sastri (2011): Green Corrosion Inhibitors, Theory and Practice, John Wiley
& Sons, Inc.
11. P.A. Schweitzer (2010): Fundamentals of Corrosion: Mechanisms, Causes, and
Preventative Methods, Taylor & Francis Group, LLC, USA
12. P.R. Roberge (2000): Handbook of Corrosion Engineering, McGraw-Hill New
York San Francisco Washington, D.C., The McGraw-Hill Companies, Inc.
13. R. Javaherdashti (2008): Microbiologically Influenced Corrosion, An Engineering
Insight, Engineering Materials and Processes, Springer-Verlag London Limited
14. R. Singh (2014): Corrosion Control For Offshore Structures, Cathodic Protection
and High-Efficiency Coating, 1st edition, Gulf Professional Publishing is an
imprint of Elsevier, Elsevier Inc.
15. C. Verma, E.E. Ebenso, M.A.Quraishia (2017): Ionic liquids as green and
sustainable corrosion inhibitors for metals and alloys: An overview (Review),
Journal
of
Molecular
Liquids,
Vol.
233,
pg.
403-414,
doi.org/10.1016/j.molliq.2017.02.111
16. E. McCafferty (2010): Introduction to Corrosion
Science+Business Media, LLC, New York, London

Science,

Springer

17. L.H. Bennett, J. Kruger, P.L. Parker, E.Passaglia, C. Reimann, A.W. Ruff, H.
Yakowiz (1978): Economic Effects of Metallic Corrosion in the United States: A
181

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

Report to the Congress, NBS Special Pub.511-1. National Burean of Standards
Washington, DC.
18. D. Holbrook (1996): Corrosion Ammually Costs $ 300 Billion, According to
Battelle Study, http://www.battelle.org/pr/12 corrode.html, Battelle Memorial
Institute.
19. YM. Panchenko, AI Marshakov (2016): Corrosion Science, 109, pg. 217-229
20. NACE (2002): Materials Performance, Special Issue, Houston, Texas, USA, July.
Jointly with C. C. Technologies and FHWA
21. Confederation of Indian Industry (2011): 1st Global Corrosion Summit, New
Delhi, India
22. http://insights.globalspec.com/article/2340/annual-global-cost-of-corrosion-2-5trillion
23. A. Bakkar, S. Ataya (2014): Corrosion Science, 85, pg. 343-351
24. C. Vargel (2004): Corrosion Of Aluminium , Elsevier Ltd.
25. Prof.Dr. Mihal Prifti, Prof.Dr. Zana Gaçe (2002): Shkenca e korrozionit,
Departamenti i Kimise, Fakulteteti i Shkencave te Natyres, Departamenti i kimise,
Shkolla pasuniversitare “Elektrokimia dhe mbrojtja nga korrozioni”, Tirane
26. Prof.Dr. Zana Gaçe (2002): Cikël leksionesh në lëndën: Korrozioni në mjedise të
ndryshme dhe analiza e shkaqeve të avarive nga korrozionit, Departamenti i
Kimise, Fakulteteti i Shkencave te Natyres, Departamenti i kimise, Shkolla
pasuniversitare “Elektrokimia e proceseve te korrozionit dhe dukurite
siperfaqesore”, Tirane
27. B.J. Little, J.S. Leev (2007): Microbiologically Influenced Corrosion, John Wiley
& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
28. 28. A. D. Mercer (2013): Test methods for corrosion inhibitors: Report prepared
for the European Federation of Corrosion Working Party on Inhibitors, Pg. 61-70,
British
Corrosion
Journal,
Published
online
2013,
doi.org/10.1179/000705985798272849
29. K.L. Money (1987): Corrosion Testing in The Atmosphere, in Metals Handbook:
Corrosion, Metals Park, Ohio, ASM Internatiol, pg. 204-206.
30. C.P. Dillon (1982): Forms of Corrosion: Recognition and Prevention, Houston,
Tex., NACE International.
31. B.N. Popov (2015): Corrosion Engineering, Principles and Solved Problems,
University of South Carolina, 301, Elsevier B.V., USA.
32. J.G.N. Thomas (1976): The mechanism of corrosion prevention by inhibitors, in:
L.L. Shreir (Ed.), Corrosion, second ed., Butterworth, London, England, 18, pg.
34–56.
33. D. Miller (1990): Corrosion control on aging aircraft: What is being done?
Materials Performance, 29, pg. 10-11.
34. J.W. Oldfield, ed. H. Hack (West Conshohocken, PA: ASTM International, 1988),
5-22, doi.org/10.1520/STP26188S

182

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

35. S. Caines, F. Khan, J. Shirokoff (2013): Analysis of pitting corrosion on steel
under insulation in marine environments, J. Loss Prev. Process Ind. 26, pg. 1466–
1483.
36. D.A. Lytle, M.N. Nadagouda (2010): A comprehensive investigation of copper
pitting corrosion in a drinking water distribution system, Corros. Sci. 52,
pg.1927–1938.
37. B.E. Wild (1976): Chloride ion adsorption and pit initiation on stainless steels in
neutral media, in: R.W. Staehle, H. Okada (eds.), Passivity and its Breakdown in
Iron Based Alloys, NACE, Houston, pg. 129–130.
38. J. M. West (1986): Basic corrosion and oxidation. Ch.6. Ellis Horwood Publishers
West Sussex, England.
39. A. Popova, M. Christov, A. Vasilev (2015): Corrosion Science, 94, pg. 70-78
40. O.K. Abiola, N.C. Oforka, E.E. Ebenso, N.M. Nwinuka (2007): Anti-Corrosion
Methods and Materials, 54 pg. 219-224
41. K. Xhanari, M. Finsgar (2016): Arabian Journal of Chemistry. xxx-xxx, DOI:
10.1016/j.arabjc.2016.08.009
42. V.S. Sastri (1998): Corrosion Inhibitors, principles and applications, pg. 903
43. L.T. Popoola, (2019): Progress on pharmaceutical drugs, plant extracts and ionic
liquids as corrosion inhibitors, Heliyon 5, doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e01143
44. W. J. Lorenz, F. Mansfeld (1983): International Conference on Corrosion
Inhibition, National Association of Corrosion Engineers, Dallas.
45. I. Rozenfeld (1971): Corrosion Inhibitors, Mc Graw – Hill, New York, pg. 279.
46. M.G. Fontana (1986): Corrosion Engineering, New York, McGraw Hill.
47. M. Pourbaix (1974): Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions,
National Association of Corrosion Engineers, Houston, TX.
48. H. E. Townsend, Jr. (1970): Potential-pH diagrams at elevatedtemperature for the
system
Fe-H2O, Corrosion Science, 10/5, 1970, Pg. 343-358,
doi.org/10.1016/S0010-938X(70)80025-7
49. H.H. Uhlig, R. Winston (1985): Corrosion and Corrosion Control, 3-rd ed., John
Wiley & Sons, New Jersey.
50. J.M. Smith, H.C. Van Ness, M.M. Abbot (2005): Introduction to Chemical
Engineering. Thermodynamics, seventh ed., McGraw Hill, New York.
51. S.I. Sandler (1999): Chemical and Engineering Thermodynamics, 3-rd ed., John
Wiley & Sons, New York.
52. D.A. Jones (1996): Principles and Prevention of Corrosion, 2-nd ed., Prentice
Hall, New Jersey.
53. A.H. Bard, R. Parsons, J. Jordan (1985): Standard Potentials in Aqueous
Solutions, Marcel Dekker, New York.
54. M.G. Alvarez, J.R. Galvele (1984): The mechanism of pitting of high purity iron
in NaCl solutions, Corrosion Science, 24, pg. 27–47.

183

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

55. American Society for Testing and Materials (ASTM International) standard
1141-75
56. S.A. Umoren, M.M. (2015): Solomon, Effect of halide ions on the corrosion
inhibition efficiency of different organic species – A review. Journal of Industrial
and Engineering Chemistry, 21(1): pg. 81-100.
57. M. Finšgar, B. Petovar, K. Xhanari, U. Maver (2016): The corrosion inhibition of
certain azoles on steel in chloride media: Electrochemistry and surface analysis.
Corrosion Science, 111, pg. 370-381, DOI: 10.1016/j.corsci.2016.05.028.
58. M.A.V. Devanathan, Z. Stachurski, W. Beck (1963): A technique for the
evaluation of hydrogen embrittlement characteristics of electroplating baths, B.
Petovar, K. Xhanari, U. Maver, 111/12, pg. 886–890.
59. J.O.M. Bockris, S. Subramanyan (1971): The equivalent pressure of molecular
hydrogen in cavities within metals in terms of the overpotential developed during
the evolution of hydrogen, Electrochimica Acta, 16, pg. 2169–2179.
60. G. Zheng, B.N. Popov, R.E. (1993): White, Surface treatment for mitigation of
hydrogen absorption and penetration into AISI 4340 steel, B. Petovar, K. Xhanari,
U. Maver, 140, pg. 3153–3198
61. H.R. Heath (1952): An experimental investigation of the diffusion of electrolytic
hydrogen through metals, British Journal of Applied Physics, 3, pg. 13–18.
62. Areta Alinj (2011): Mikrotezë masteri “Studimi i thyeshmërisë hidrogjenore në
çeliqet me karbon me celulën Devanathan”, udhëheqës: Prof. Dr. Zana Gaçe, Dr.
Bujar Seiti, Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i
Tiranës
63. C. Verma, E.E. Ebenso, M.A. Quraishi (2018): Ionic Liquids as Green Corrosion
Inhibitors for Industrial Metals and Alloys, Chapter 6, INTECH, Green
Chemistry, doi.org/10.5772/intechopen.70421.
64. R.C. Cioc, E. Ruijter, R.V.A. Orru (2014): Green Chemistry, 16, pg. 2958-2975
65. C. Capello, U. Fischer, K. Hungerbuhler (2007): “What Is a Green Solvent? A
Comprehensive Framework for the Environmental Assessment of Solvents”,
Green Chemistry, 9/9, pg. 927-934, doi.org/10.1039/b617536h
66. K.K. Anupama, K. Ramya, K.M. Shainy, A. Joseph (2015): Materials Chemistry
and Physics, 167, pg. 28-41
67. J. Hulsbosch, D.E.D Vos, K. Binnemans, R. Ameloot (2016): ACS Sustainable
Chemistry & Engineering, 4, pg. 2917-2931
68. E. Drioli, F. Macedonio (2012): Industrial & Engineering Chemistry Research,
51(30), pg. 10051- 10056
69. A.S. Amarasekara (2016): Chemical Reviews, 116, pg. 6133-6183
70. W.E.S. Hart, J.B. Harper, L. Aldous (2015): Green Chemistry, 17, pg. 214-218
71. G. Cevascoa, C. Chiappe (2014): Green Chemistry, 16, pg. 2375-2385
72. Y. Gu, F. Jerome (2013): Chemical Society Reviews, 42, pg. 9550-9570

184

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

73. S. Dewilde, W. Dehaen, K. Binnemans (2016): Green Chemistry, 18, pg. 16391652
74. K. Goossens, K. Lava, C.W. Bielawski, K. Binnemans (2016): Chemical Reviews,
116, pg. 4643- 4807
75. R. Hayes, G.G. Warr, R. Atkin (2015): Chemical Reviews, 115, pg. 6357-6426
76. A. Jordana (2015): Gathergood Chemical Society Reviews, 44, pg. 8200-8237
77. A. Sosnowska, M. Barycki, M. Zaborowska, A. Rybinska, T. Puzyn (2014): Green
Chemistry, 16, pg. 4749-4757
78. J. Estager, J.D. Holbrey, M. Swadźba-Kwaźny (2014): Chemical Society
Reviews, 43, pg. 847-886
79. Suresh & J.S. Sandhu (2011): Recent advances in ionic liquids: green
unconventional solvents of this century: part I, Letters Review, Green Chemistry,
4/4, pg. 289-310, doi.org/10.1080/17518253.2011.572294
80. A.R. Hajipour, Refiee F. Organic Preparations and Procedures International.
2015;47: 249-308
81. R.D. Rogers, K.R. Seddon (2005): Ionic Liquids IIIB: Fundamentals, Progress,
Challenges, and Opportunities: Transformations and Processes; ACS Symposium
Series 902; American Chemical Society: Washington, DC
82. D.A. Winkler, M. Breedon, P. White, A.E. Hughes, E.D. Sapper, I..Cole (2016):
Corrosion Science, 106, pg. 229-235
83. S.A. Umoren, M.M. Solomon (2017): Journal of Environmental Chemical
Engineering, 5, pg. 246-273
84. A. Domling (2006): Chemical Reviews, 106, pg. 17-89
85. R.C. Cioc, E. Ruijter, R.V.A. Orru. (2014): Green Chemistry, 16, pg. 2958-2975
86. C. Capello, U. Fischer, K. Hungerbuhler (2007): Green Chemistry, 9, pg. 927-934
87. S. Keskin, D. Kayrak-Talay, U. Akman, O. Hortacsu (2007): The Journal of
Supercritical Fluids, 43, pg. 150-180
88. R. Shi, Y. Wang (2016): Scientific Reports, 6, pg. 1-12
89. C. Verma, L.O. Olasunkanmi, I.B. Obot, E.E. Ebenso, M.A. Quraishi (2016): RSC
Advances, 6, pg. 15639-15654
90. N.V. Likhanova, M.A. Domínguez-Aguilar, O. Olivares-Xometl, N. NavaEntzana, E. Arce, H. Dorantes (2010): Corrosion Science, 52, pg. 2088-2097
91. T. Tüken, F. Demir, N. Kıcır, G. Sıgırcık, M. Erbil (2012): Corrosion Science, 59,
pg. 110-118
92. Q.B. Zhang, Y.X. Hua Electrochimica (2009): Acta 54, pg. 1881-1887
93. X. Zheng, S. Zhang, W. Li, M. Gong, L. Yin (2015): Corrosion Science, 95, pg.
168-179
94. P.C. Lin, I.W. Sun, J.K. Chang, C.J. Su, J.C. Lin (2011): Corrosion Science, 53,
pg. 4318-4323

185

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

95. A.P. Hanza, R. Naderi, E. Kowsari, M. Sayebanida (2016): Corrosion Science,
107, pg. 96-106
96. E. Kowsari, S.Y. Arman, M.H. Shahini, H. Zandi, A. Ehsani, R. Naderi, A.
Pourghasemi Hanza, M. Mehdipour (2016): Corrosion Science, 112, pg. 73-85
97. Y. Sasikumar, A.S. Adekunle, L.O. Olasunkanmi, I. Bahadur, R. Baskar, M.M.
Kabanda, I.B. Obot, E.E. Ebenso (2015): Journal of Molecular Liquids, 211, pg.
105-118
98. X. Zhoua, H. Yanga, F. Wang (2011): Electrochimica Acta, 56, pg. 4268-4275
99. S. Ullah, M.A. Bustam, A.M. Shariff, G. Gonfa, K. Izzat (2016): Applied Surface
Science, 365, pg. 76-83
100. H. Ashassi-Sorkhabi, M. Es’haghi (2009): Materials Chemistry and
Physics,114, pg. 267-271
101. A.L. Chong, J.I. Mardel, D.R. MacFarlane, M. Forsyth, A.E. Somers (2016):,
Sustainable Chemistry & Engineering, American Chemical Society, 4, pg. 17461755, doi.org/10.1021/acssuschemeng.5b01725
102. R.F.Godec (2010): Industrial & Engineering Chemistry Research, 49, pg.
6407-6415
103. L.C. Murulana, A.K. Singh, S.K. Shukla, M.M. Kabanda, E.E. Ebenso (2012):
Industrial & Engineering Chemistry Research, 51, pg. 13282-13299
104. A. Yousefi, S. Javadian, J. Neshati (2014): Industrial & Engineering
Chemistry Research, 53, pg. 16349-16358
105. O. Olivares-Xomet, C. López-Aguilar, P. Herrastí-González, N.V. Likhanova,
I. Lijanova, R. Martínez-Palou, J. Antonio Rivera-Márquez (2014): Industrial &
Engineering Chemistry Research, 53, pg. 9534-9543
106. S. Velrani, P. Muthukrishnan, B. Jeyaprabha, P. Prakash (2014): International
Journal of Engineering Research and Technology, 3, pg. 2704-2720
107. M. Messali, M.A.M. Asiri (2013): Journal of Materials and Environmental
Science, 4, pg. 770-785
108. G.A. El-Mahdy, A.M. Atta, H.A. Al-Lohedan, A.O. Ezzat (2015):
International Journal of Electrochemical Science, 10, pg. 5812-5826
109. Q.B. Zhang, Y.X. Hua (2010): Materials Chemistry and Physics, 119, pg. 5764
110. S.K. Shetty, A.N. Shetty (2015): Canadian Chemical Transactions, 3, pg. 4164
111. P. Arellanes-Lozada, O. Olivares-Xometl, D. Guzmán-Lucero, N.V.
Likhanova, M.A. Domínguez-Aguilar, I.V. Lijanova, E. Arce-Estrada (2014):
Materials, 7, pg. 5711-5734
112. Q. Zhang, Z. Gao, F. Xu, X. Zou (2011): Colloids and A Surfaces:
Physicochemical and Engineering Aspects, 380, pg. 191-200
113. F. Trombetta da Silva, R.F ernando de Souza, M. Oberson de Souza, C.B.
Borges, N.F. Panno, E.M.A Martini (2011): Stability of aluminium in 1-butyl-3186

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

methylimidazolium tetrafluoroborate ionic liquid and ethylene glycol mixtures
Corrosion Science, 53/1, pg. 51-58
114. X. Li, S. Deng, H. Fu (2011): Inhibition by tetradecylpyridinium bromide of
the corrosion of aluminium in hydrochloric acid solution, Corrosion Science, 53:
1529-1536
115. M.A. Elmorsi, A.M. Hassanein (1999): Corrosion inhibition of copper by
heterocyclic compounds, Corrosion Science, 41, pg. 2337-2352
116. F. Zucchi, V. Grassi, A. Frignani, G.Trabanelli (2004): Inhibition of copper
corrosion by silane coatings, Corrosion Science, 46, pg. 2853-2865
117.

Z.Q.B.H. Yi-Xin (2011): Acta Physico-Chimica Sinica, 27, pg. 655-663

118. C. Gabler, C. Tomastik, J. Brenner, L. Pisarova, N. Doerra, G. Allmaier
(2011): Green Chemistry, 13, pg. 2869-2877
119. K.M. Manamela, L.C. Murulana, M.M. Kabanda, E.E. Ebenso (2014):
International Journal of Electrochemical Science, 9, pg. 3029-3046
120. P. Huanga, J.A. Lathama, D.R. MacFarlane, P.C. Howletta, M. Forsyth
(2013): Electrochimica Acta, 110, pg. 501-510
121. J. Suna, P.C. Howlett, D.R. MacFarlane, J. Lina, M. Forsyth (2008)
Electrochimica Acta, 54, pg. 254-260
122. S.A. Abd El-Maksoud (2008): International Journal of Electrochemical
Science, 3, pg. 528-555
123. D. Zhang, L. Li, L. Cao, N. Yang, C. Huang (2001): Studies of corrosion
inhibitors for zinc–manganese batteries: quinoline quaternary ammonium
phenolates, Corrosion Science, 43/9, pg. 1627-1636
124. R. Fuchs-Godec (2007): Effect of the Nature of the Counterions of N-alkyl
Quaternary Ammonium Salts on Inhibition of the Corrosion Process, Colloids and
Surfaces, Acta Chimica Slovenica, 54, pg. 492–502
125. M.R. Gennero de Chialvo, A.C. Chialvo (1998): Electrochimica Acta, 44, pg.
841-851
126. N.K. Gupta, C. Verma, M.A. Quraishi, A.K. Mukherjee (2016): Journal of
Molecular Liquids, 215, pg. 47-57
127. P. Huang, P.C. Howlett, M. Forsyth (2013): Electrochemical etching of
AA5083
aluminium
alloy
in
trihexyl
(tetradecyl)phosphonium
bis(trifluoromethylsulfonyl)amide ionic liquid, www.elsevier.com/locate/corsci
128. H. Ohno, (2011): Importance and possibility of ionic liquids, Electrochemical
Aspects of Ionic Liquids, 2-nd edition
129. S. Kumar, M. Goyal, H. Vashisht, V. Sharma, I. Bahadur, E. E. Ebenso
(2017): Ionic salt (4-ethoxybenzyl)-triphenylphosphonium bromide as a green
corrosion inhibitor on mild steel in acidic medium: experimental and theoretical
evaluation, RSC Advances
130. L.C. Murulana, A.K. Singh, S.K. Shukla, M.M. Kabanda, E.E. Ebenso (2012):
Experimental and Quantum Chemical Studies of Some Bis(trifluoromethylsulfonyl) Imide Imidazolium-Based Ionic Liquids as Corrosion Inhibitors for Mild
187

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

Steel in Hydrochloric Acid Solution, Industrial & Engineering Chemistry
Research, doi.org/10.1021/ie300977d , 51, pg. 13282−13299
131. A. Yousefia, S. Javadian, N. Dalir, J. Kakemama, J. Akbaria (2015):
Imidazolium-Based Ionic Liquids as Modulators of Corrosion Inhibition of SDS
on Mild Steel in Hydrochloric Acid Solutions: Experimental and Theoretical
Studies,
16,
Royal Society of Chemistry RSC Advances, DOI:
10.1039/C4RA10995C
132. M.A. Migahed (2005): Electrochemical investigation of the corrosion
behaviour of mild steel in 2M HCl solution in presence of 1-dodecyl-4-methoxy
pyridinium bromide, Materials Chemistry and Physics, 93, pg. 48–53.
133. M. Scendo, J. Uznanska (2011): The Effect of Ionic Liquids on the Corrosion
Inhibition of Copper in Acidic Chloride Solutions, Vol. 2011, ID 718626, pg. 13,
doi:10.1155/2011/718626
134. R.D. Armstrong, V.J. Braham (1996): The mechanism of aluminium corrosion
in alkaline solutions, Corrosion Science, 38/9, pg. 1463-14711,
doi.org/10.1016/0010-938X(96)00037-6
135. N. Nava, N. V. Likhanova, O. Olivares-Xometlt, E. A. Flores,·I. V. Lijanova,
(2011): Characterization of the corrosion products formed on mild steel in acidic
medium with N-octadecylpyridinium bromide as corrosion inhibitor, Hyperfine
Interact 202, pg. 89–95, DOI 10.1007/s10751-011-0360-2
136. J. R. Scully (2003): Electrochemical Techniques in Corrosion Science and
Engineering, Marcel Dekker, New York
137. ASTM G 106 - 89 (Reapproved 1999): Standard Practice for Verification of
Algorithm and Equipment for Electrochemical Impedance Measurements, ASTM,
West Conshohocken, PA.
138. G. L. Makar, J. Kruger (1990): Corrosion studies of rapidly solidifi ed
magnesium alloys, Journal of The Electrochemical Society, 137/2, pg. 414
139. R. W. Staehle (1994): Understanding Situation-dependent Strengthî:
Fundamental Objective in Assessing the History of Stress Corrosion Cracking in
Environment
140. J. M. Earle, R. K Seddon (2000): Ionic liquids. Green solvents for the future.
Pure and Applied Chemistry, 72/7, pg. 1391–1398
141. A. Alinj, B. Seiti, K. Xhanari, E. Andoni, Z. Gaçe, A. Lame, R. Veseli, A.
Zekaj (2014): Evaluation of the protection efficiency of 1-decyl-3methylimidazolium chloride in the corrosion of 36CrMo steel in acid solution
(HCl), International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), 4/1, pg.
15-24.
142. Z. Ahmad (2006): Principles of corrosion engineering and corrosion control,
Elsevier Science and Technology Books
143. F. Mansfeld (2003): Electrochemical methods of corrosion testing, in: S.D.
Cramer, B.S. Covino Jr. (Eds.), Corrosion: Fundamentals, Testing, and Protection,
13A ASM Handbook, ASM International, pg. 446–462.

188

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

144. B. E. Amitha Rani, Bharathi Bai J. Basu (2012): Green Inhibitors for
Corrosion Protection of Metals and Alloys: An Overview, International Journal of
Corrosion, ID 380217, doi: 10.1155/2012/380217
145. R. M. Palou, O. Olivares-Xomelt, N. V. Likhanova (2014): Environmentally
friendly corrosion inhibitors, Developments in corrosion protection, Dr. M.
Aliofkhazraei (ed.), In Tech doi: 10.5772/57252, pg. 444–452
146. A. Alinj, B. Seiti, K. Xhanari, D. Arapi, E. Skenduli (2015): Vlerësimi i rolit
inhibues të bromurit të butil-1-metil-3-imidazolium ndaj çelikut me karbon
36CrMo në mjedis acid. Konferenca Kombëtare e Shkencave të Aplikuara,
Tirana, Albania. Abstract book, ISBN: 978-9928-4217-9-1, pg. 71.
147. G. Gece (2011): Drugs: A Review of Promising Novel Corrosion Inhibitors.
Corrosion Science. 53/12, pg. 3873
148. Ü. Ergun, K. C. Emregül (2014): Azole Compounds as Corrosion Inhibitors:
Part I, J. of Materi Eng and Perform 23(1), 213
149. A.S. Fouda, M. A. Diab, S. Fathy (2017): Role of Some Organic Compounds
as Corrosion Inhibitors for 316L Stainless Steel in 1 M HCl, Int. J. Electrochem.
Sci., 12 347
150. N.A. Negm, N.G. Kandile, I.A. Aiad, M.A. Mohammad (2011): New
eco-friendly cationic surfactants: Synthesis, characterization and applicability as
corrosion inhibitors for carbon steel in 1 N HCl, Colloids and Surfaces A:
Physicochemical and Engineering Aspects, 391(1–3), pg. 224
151. A. Zarrouk, B. Hammouti, A. Dafali, H. Zarrok, R. Touzani, M. Bouachrine,
M. Zertoubi (2012): Inhibition of copper corrosion in acid solution by N-1naphthylethylenediamine dihydrochloride monomethanolate: experimental and
theoretical study: part-1, Res. Chem. Intermed, 38(3-5), pg. 1079
152. H. Zarrok, R. Salghi, A. Zarrouk, B. Hammouti, H. Oudda, Lh. Bazzi, L.
Bammou, S. S. Al-Deyab (2012): Investigation of the Inhibition Effect of N-1Naphthylethylenediamine Dihydrochloride Monomethanolate on the C38 Steel
Corrosion in 0.5 M H2SO4. Der Pharma Chemica, 4(1), pg. 407
153. A. Alinj, B. Seiti, K. Xhanari, E. Skenduli (2018): Study on Protection Role of
N-(1-naphthyl)ethylenediamine Dihydrochloride Monomethanolate in the
Corrosion of Carbon Steel in Hydrochloric Acid Environment, Oxidation
Communications, 41/4, pg. 494–500
154. A. Alinj, B. Seiti, K. Xhanari, A. Seiti (2016): The synergistic effect of
potassium iodide and 1-butyl-3-methylimidazolium chloride on the corrosion of
carbon steel in 3% NaCl solution. 6th International Conference "Protection of
Natural Resources and Environmental Management: The Main Tools for
Sustainability”, Bucharest, Romania, Abstract book, pg. 39
155. R.Winston Revie (2011): Uhlig's corrosion handbook 3rd ed., New York, John
Willey & Sons Inc.
156. J.R. Davis (2000): Corrosion: Understanding the Basics, ed. J.R. Davis, ASM
International.

189

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

157. S. Qian, Y.F. Cheng (2017): Accelerated corrosion of pipeline steel and
reduced cathodic protection effectiveness under direct current interference.
Construction and Building Materials, 148, pg. 675-685.
158. R.S. Silva, C. Aleman, C.A. Ferreira, E. Armelin, J.Z. Ferreira, A. Meneguzzi
(2015): Smart Paint for anodic protection of steel. Progress in Organic Coatings,
78, pg. 116-123
159. M. Aparicio, A. Jitianu, G. Rodriguez, K. Al-Marzoki, M. Jitianu, J. Mosa,
L.C. Klein (2017): Thickness-properties synergy in organic–inorganic
consolidated melting-gel coatings for protection of 304 stainless steel in NaCl
solutions. Surface and Coatings Technology, 315, pg. 426-435.
160. X. Pei, M. Noël, M. Green, A. Fam, G. Shier (2017): Cementitious coatings
for improved corrosion resistance of steel reinforcement. Surface and Coatings
Technology, 315: pg. 188-195, doi
10.1016/j.surfcoat.2017.02.036
161. C.G. Dariva, A.F. Galio (2014): Corrosion Inhibitors – Principles,
Mechanisms and Applications, in Developments in Corrosion Protection, M.
Aliofkhazraei, ed., InTech. pg. 365-379.
162. M.S. Al-Otaibi, A.M. Al-Mayouf, M. Khan, A.A. Mousa, S.A. Al-Mazro,
H.Z.Alkhathlan (2014): Corrosion inhibitory action of some plant extracts on the
corrosion of mild steel in acidic media. Arabian Journal of Chemistry, 7/3, pg.
340-346, doi.org/10.1016/j.arabjc.2012.01.015
163. A.M. Abdel-Gaber, B.A. Abd-El-Nabey, E. Khamis, D.E. Abd-El-Khalek
(2011): A natural extract as scale and corrosion inhibitor for steel surface in brine
solution. Desalination, 278/1–3, pg. 337-342, doi.org/10.1016/j.desal.2011.05.048
164. M.A. Dar (2011): A review: plant extracts and oils as corrosion inhibitors in
aggressive media. Industrial Lubrication and Tribology, 63/4, pg. 227-233
165. G. Zhang, C. Chen, C. Chai, M. Lu (2007): Evaluation of inhibition efficiency
of an imidazoline derivative in CO2-containing aqueous solution. Materials
Chemistry
and
Physics,
105(2–3):
p.
331-340,
DOI:
10.1016/j.matchemphys.2007.04.076
166. H. Ashassi-Sorkhabi, S.A. Nabavi-Amri (2002): Polarization and impedance
methods in corrosion inhibition study of carbon steel by amines in petroleum–
water mixtures. Electrochimica Acta, 47/13–14, pg. 2239-2244.
167. V. Chandrasekaran, K. Kannan, M. Natesan (2005): Inhibiting properties of
some amines on corrosion behaviour of mild steel in phosphoric acid solution at
various temperatures. Asian Journal of Chemistry, 17/3, pg. 1921-1934
168. S.M.A. Hosseini, M. Salari; E. Jamalizadeh; A.H. Jafari (2012):
Electrochemical and quantum chemical studies of aromatic amines on the steel
corrosion in acid solution. Corrosion,. 68/7, pg. 600-609, doi.org/10.5006/0494
169. A.S. Fouda, H. Mostafa, F. Heakal, G.Y. Elewady (2005): Synergistic
influence of iodide ions on the inhibition of corrosion of C-steel in sulphuric acid
by some aliphatic amines. Corrosion Science, 47/8, pg. 1988-2004, doi:
10.1016/j.corsci.2004.09.008
170. A. Alinj, B. Seiti, K. Xhanari (2017): Evaluation of the corrosion resistance of
carbon steel in 3% NaCl solution in presence of 2- aminopyridine. 7th
190

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

International Conference of Ecosystems, Tirana, Albania. Full paper published in
Proceedings ISBN: 978-9928-4248-7-7, pg. 317–321
171. V. V. Shevchenko, A. V. Stryutsky, N. S. Klymenko, M. A. Gumenna, A. A.
Fomenko, V. N. Bliznyuk, V. V. Trachevsky, V. V. Davydenko, V. V. Tsukruk
(2014): Protic and aprotic anionic oligomeric ionic liquids, Polymer, 55, pg. 33493359.
172. E. Kowsaria, M. Payamia, R. Aminib, B. Ramezanzadehb, M. Javanbakhtaa
(2014): Task-specific ionic liquid as a new green inhibitor of mild steel corrosion,
Applied Surface Science, 289, pg. 478–486
173. L.L. Shreir, R.A. Jarman, G.T. Burstein, ed. (1994): Corrosion Control,
Corrosion, 2, 3-rd ed., Butterworth/Heinemann.
174. A. Alinj, B. Seiti, K. Xhanari, A. Merdanaj, E. Skenduli, D. Arapi, (2016): 1butyl-3-methylimidazolium bromide as corrosion inhibitor for carbon steel in 3%
NaCl solution. 6th International Conference of Ecosystems, Tirana, Albania. Full
paper published in Proceedings, ISBN: 978-9928-4248-6-0, pg. 417–421
175. O. Lahodny-Sarc (1994): Corrosion Inhibition in Oil and Gas Drilling and
Production Operations, in A Working Party Report on Corrosion Inhibitors,
London, U.K., The Institute of Materials
176. R.P. Swatloski, J.D. Holbrey, R.D. Rogers (2003): Ionic liquids are not always
green: hydrolysis of 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, Green
Chemistry, 5/4, pg. 361–363.
177. P.A. Schweitzer (2007): Fundamentals of metallic corrosion, Atmosferic and
media corrosion of metals: Corrosion engineering handbook, second edition. CRC
press, Taylor & Francis group, New York, USA
178. A. K. Dubey, G. Singh (2007): Corrosion inhibition of mild steel in sulphuric
acid solution by using polyethylene glycol methyl ether (PEGME), Portugaliae
Electrochimica Acta, 25, pg. 222–230
179. J. Efthimiadis, W.C. Neil, A. Bunter, P.C. Howlett, B.R.W. Hinton, D.R.
MacFarlane, M. Forsyth (2010): Potentiostatic control of ionic liquid surface film
formation on ZE41 magnesium alloy. ACS Applied Materials & Interfaces, 2, pg.
1317–1323, doi.org/10.1021/am900889n
180. M. V. Diamanti, U.V. Velardi, A. Brenna, A. Mele, M.P. Pedeferri, M.
Ormellese (2016): Compatibility of imidazolium-based ionic liquids for CO2
capture with steel alloys: a corrosion perspective. Electrochimica Acta, 192, pg.
414–421, DOI: 10.1016/j.electacta.2016.02.003
181. B. Dilasari, Y. Jung, K. Kwon (2016): Comparative study of corrosion
behavior of metals in protic and aprotic ionic liquids. Electrochemistry
Communications, 73, pg. 20–23, doi: 10.1016/j.elecom.2016.10.009
182. B. Wang, L. Qin, T. Mu, Z. Xue, G. Gao (2017): Are ionic liquids chemically
stable?
Chemical
Reviews,
117/10,
pg.
7113–7131,
doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00594
183. J.A. Latham, P. C. Howlett, D.R. MacFarlane, A. Somers, M. Forsyth (2012):
Anodising AZ31 in a phosphonium ionic liquid: corrosion protection through
191

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

composite film deposition, Journal of The Electrochemical Society, 159/11,
C539–C545, doi: 10.1149/2.015212jes
184. Y. Zhang, X. Liu, S.S. Jamali, B. Hinton, S. E. Moulton, G.G. Wallace, M.
Forsyth (2016): The effect of treatment time on the ionic liquid surface film
formation: promising surface coating for Mg alloy AZ31. Surface and Coatings
Technology, Australian Institute For Innovative Materials - Papers, 296, pg. 192–
202, doi.org/10.1016/j.surfcoat.2016.04.038
185. Q. Zhang, K. D. O. Vigier, S. Royer, F. Jérôme, (2012): Deep eutectic
solvents: syntheses, properties and applications. Chemical Society Reviews,
41/21, pg. 7108–7146, doi.org/10.1039/C2CS35178A
186. H. Ashassi-Sorkhabi, M. Es’haghi, (2009): Corrosion inhibition of mild steel
in acidic media by [BMIm]Br ionic liquid. Materials Chemistry and Physics,
114/1, pg. 267–271, doi.org/10.1016/j.matchemphys.2008.09.019
187. H. Vashisht, S. Kumar, I. Bahadur, G. Singh, (2013): Evaluation of (2hydroxyethyl) triphenyl phosphonium bromide as corrosion inhibitor for mild
steel in sulphuric acid. International Journal of Electrochemical Science, 8, pg.
684–699
188. A. Nahlé, I. Abu-Abdoun, I. Abdel-Rahman (2016): Corrosion inhibition on
mild Steel in 1.0 M HCl solution by 1-vinylimidazolium-3-methyltriphenyl
phosphonium dihexafluoroantimonate Salt J. Mater. Environ. Sci, 7/8, pg. 2955–
2964
189. A. Alinj, B. Seiti, K. Xhanari, A. Salla (2018): Vlerësimi i efektivitetit
mbrojtës të bis(trifluorometilsulfonil)amidur triheksiltetradecilfosfoniumit në
korrozionin e çelikut me karbon në tretësirë 3% NaCl, Buletini i Shkencave të
Natyrës, Universiteti i Tiranës, 26, pg: 230-240.
190. K.A. Dunlop (1992): Corrosion in Petroleum Production Operations, in ASM
Handbook, Corrosion, L. J. Korb (Ed.) & D. L. Olson (Ed.), ASM International,
13, pg. 3129-3133
191. H.I. Farooqi, A.M. Nasir, A.M. Quraishi (1997): Environmentally-friendly
inhibitor formulations for industrial cooling systems, Corrosion Prevention and
Control, 44 /5, pg. 129–134
192. E. Flick (1993): Corrosion inhibitors, An industrial guide, 2nd edn., Noves
Publications, Park Ridge, New Jersey, 2-32
193. H. Zarrouk, B. Hammouti, A. Dafali, H. Zarrok (2011): L-Cysteine methyl
ester hydrochloride: A new corrosion inhibitor for copper in nitric acid, Der
Pharma Chemica, 3/4 , pg. 266-274
194. X.G. Tharial, B. Thirumalairaj, M. Jaganathan, (2015): Effect of Piperidin-4ones on the Corrosion Inhibition of Mild Steel in 1 N H2SO4, International Journal
of Corrosion, 5, Article ID 410120
195. H.I. Farooqi, A.M. Quraishi, A.P. Saini (1999): Corrosion prevention of mild
steel in 3% NaCl water by some naturally-occurring substances, Corrosion
Prevention and Control, 46/4, pg. 93–96.
196. R.L. Chauhan, G. Gunasekaran (2007): Corrosion inhibition of mild steel by
plant extract in dilute HCl medium, Corrosion Science, 49/3, pg. 1143–1161
192

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

197. R. Francis (2010): The Corrosion of Copper and Its Alloys, A Practical Guide
for Engineers, NACE International, The Corrosion Society, Houston, Texas
198. A. Alinj, B. Seiti, K. Xhanari, S. Cenolli (2018): Vlerësimi i efektivitetit
mbrojtës të (R)-amino-2-merkapto-3-propanoat metil hidrokloruri në korrozionin
e çelikut me karbon në mjedis acid, Buletini i Shkencave të Natyrës, Universiteti i
Tiranës, 26, pg. 241-251.
199. J. W. Palmer, W. Hedges, J. L. Dawson (2004): The Use of Corrosion
Inhibitors in Oil and Gas Production, European Federation of Corrosion
Publications, 39, Maney Publishing, Carlton House Terrace, London, UK
200. M. Forsyth, B. Hinton (2014): Rare Earth- based Corrosion Inhibitors,
Woodhead Publishing Series in Metals and Surface Engineering, 61, Elsevier Ltd.
201. M. Ash, I. Ash (2011): Synapse Information Resources, Inc. Handbook of
Corrosion Inhibitors, Second Edition, Synapse Information Resources, Inc.
202. Y. I. Kuznetsov (1996): Organic Inhibitors of Corrosion of Metals, Springer
Science+ Business Media, LLC, Springer Science+Business Media New York
203. M. A. Quraishi, M.Z.A. Rafiquee Sadaf Khan, N. Saxena (2007): Corrosion
inhibition of aluminium in acid solutions by some imidazoline derivatives, Journal
of Applied Electrochemistry, 37, pg. 1153–1162, doi: 10.1007/s10800-007-9379-0
204. K. Barouni, L. Bazzi, R. Salghi, M. Mihit, B. Hammouti, A. Albourine, S. El
Issami (2008): Some amino acids as corrosion inhibitors for copper in nitric acid
solution, Materials Letters, 62, pg. 3325–3327, Elsevier.
205. M. M. Antonijevic, M. B. Petrovic (2008): Copper Corrosion Inhibitors, A
review, International Journal of Electrochemical Science, 3, pg.1 – 28
206. L. Núnez, E. Reguera, F. Corvo, E. González, C. Vazquez (2005):: Corrosion
of copper in seawater and its aerosols in a tropical island, Corrosion Science, 47,
pg. 461–484, Elsevier.
207. M. Finšgar, I. Milošev (2010): Inhibition of copper corrosion by 1,2,3benzotriazole: A review, Corrosion Science, 52 , pg. 2737–2749
208. E. Stupnišek-Lisac, A. Gazivoda, M. Madzărac (2002): Evaluation of nontoxic corrosion inhibitors for copper in sulphuric acid, Electrochimica, 47, pg.
4189-4194
209. H. Otmačić, E. Stupnišek-Lisac (2003): Copper corrosion inhibitors in near
neutral media, Electrochimica, 48, pg. 985-991
210. P. Szakálos, G. Hultquist, G. Wikmark (2007): Corrosion of Copper by Water,
Electrochemical and Solid-State Letters, 10/11, doi: 10.1149/1.2772085
211. A. M. Alfantazi, T. M. Ahmed, D. Tromans (2009): Corrosion behavior of
copper alloys in chloride media, Materials and Design, 30, pg. 2425–2430
212. J. M. Bastidas, P. Pinilla, E. Cano, J. L. Polo, S. Miguel (2003): Copper
corrosion inhibition by triphenylmethane derivatives in sulphuric acid media,
Corrosion Science, 45, pg. 427–449

193

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

213. N. Dimitrov, J. A. Mann, K. Sieradzki: Copper Redistribution during
Corrosion of Aluminum Alloys, Journal of The Electrochemical Society, 146 (1),
98-102, 1999
214. Y. Feng, W. K Teo, K.S. Siow, K.L. Tag, A.K. Hsieh (1996): The Corrosion
Behaviour of Copper in Neutral Tap, Water. Part I: Corrosion Mechanisms,
Corrosion Science, 38/3, pg. 369-385, Elsevier Science Ltd.
215. M. Sh. El-Sayed (2006): Effects of 2-amino-5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazole on
copper corrosion as a corrosion inhibitor in 3% NaCl solutions, Applied Surface
Science, 252, pg. 8615–8623
216. K. M. Ismail (2007): Evaluation of cysteine as environmentally friendly
corrosion inhibitor for copper in neutral and acidic chloride solutions,
Electrochimica, 52, pg. 7811–7819
217. G. Kear, B.D. Barker, F.C. Walsh (2004): Electrochemical corrosion of
unalloyed copper in chloride media––a critical review, Corrosion Science, 46, pg.
109–135
218. K. F. Khaled (2010): Corrosion control of copper in nitric acid solutions using
some amino acids – A combined experimental and theoretical study, Corrosion
Science, 52, pg. 3225–3234
219. L. Larabi, O. Benali, S. M. Mekelleche, Y. Harek Y (2006): 2-Mercapto-1methylimidazole as corrosion inhibitor for copper in hydrochloric acid, Applied
Surface Science, 253, pg. 1371–1378
220. A. Alinj, B. Seiti, K. Xhanari, M. Farruku, E. Skenduli (2020): 1-butyl-3methylimidazolium bromide as corrosion inhibitor for copper alloy in acid
solution, International Academic Conference, Instanbul, Turkey (Proceedings),
ISBN: 978-93-89732-59-7
221. E. Bardal (2004): Corrosion and Protection: Engineering Materials and
Processes, Springer-Verlag London Berlin Heidelberg
222. M.O. Bodunrin, K.K. Alaneme, L.H. Chown (2015): Aluminium matrix
hybrid composites: a review reinforcement philosophies; mechanical, corrosion
and tribological characteristics, Journal of Materials Research and Technology,
4/4, pg. 434–445.
223. F. Andreatta, H. Terryn, J.H.W De Wit (2004): Corrosion behaviour of
different tempers of AA7075 aluminium alloy, Electrochimica Acta, 49, pg.
2851–2862
224. B. Garcia, M. Armand (2004): Aluminium corrosion in room temperature
molten salt, Journal of Power Sources, 132, pg. 206–208
225. S. Caporali, A. Fossati, A. Lavacchi, I. Perissi, A. Tolstogouzov, U. Bardi
(2008): Aluminium electroplated from ionic liquids as protective coating against
steel corrosion, Corrosion Science, 50, pg. 534–539
226. M. Walia, G. Singh (2005): Corrosion inhibition of pure nickel by some
phosphonium compounds in acid medium, Surface Engineering, 21(3), pg. 176–
179

194

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

227. P. Raja, M. Sethuraman: Natural Products as Corrosion Inhibitor for Metals in
Corrosive Media – A Review. Materials Letters, 62(1), 113, 2008
228. N. Patni, S. Agarwal, P. Shah (2013): Greener Approach towards Corrosion
Inhibition.
Chinese
Journal
of
Engineering,
ID
784186,
doi.org/10.1155/2013/784186
229. A. Alinj, B. Seiti, K. Xhanari, E. Skenduli, M. Farruku (2020): 1-butyl-3methylimidazolium chloride as corrosion inhibitor for 6063 aluminium alloy in
acid solution, International Academic Conference, Instanbul, Turkey
(Proceedings). ISBN: 978-93-89732-59-7
230. J.E.G. Gonza´lez, J.C. Mirza-Rosca (1999): Study of the corrosion behavior of
titanium and some of its alloys for biomedical and dental implant applications,
Journal of Electroanalytical Chemistry, 471/2, pg. 109–115, doi: 10.1016/S00220728(99)00260-0
231. I. Milošev, M. Metikoš-Huković, H.H. Strehblow (2000): Passive film on
orthopaedic TiAlV alloy formed in physiological solution investigated by X-ray
photoelectron spectroscopy, Biomaterials, 21, pg. 2103 – 2113
232. M. Aziz-Kerrzo, K.G. Conroy, A.M. Fenelon, S.T. Farrell, C.B. Breslin,
(2001): Electrochemical studies on the stability and corrosion resistance of
titanium-based
implant
materials,
Biomaterials,
22,
pg.1531–1539,
www.elsevier.com/locate/biomaterials
233. R.M. Soutoa, M.M. Lazb, R.L. Reis (2003): Degradation characteristics of
hydroxyapatite coatings on orthopaedic TiAlV in simulated physiological media
investigated by electrochemical impedance spectroscopy, Biomaterials, 24, pg.
4213–4221, www.elsevier.com/locate/biomaterials.
234. A.M. Abdel-Gaber, E. Khamis, H. Abo-ElDahab, S. Adeel (2008): Inhibition
of aluminium corrosion in alkaline solutions using natural compound, Materials
Chemistry and Physics, 109, pg. 297–305, Available online at
www.sciencedirect.com

235. H. Zhao (2006): Innovative Applications of Ionic Liquids as “Green”
Engineering Liquids, Chemical Engineering Communications, 193/12, pg. 16601677, doi.org/10.1080/00986440600586537
236. J.E.G. González, and J.C. Mirza-RoscaJ. Electroanal. Chem., 471(2) (1999)
109.

195

Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në
metale

A. Alinj
2021

Përmbledhje
Gjetja e metodave efektive për mbrojtjen e metaleve dhe aliazheve të tyre nga
korrozioni elektrokimik është një përpjekje e hershme për kërkuesit shkencorë dhe
vijon ende edhe në ditët e sotme. Korrozioni ndikon në zhvillimin ekonomik të
qëndrueshëm dhe në standardin e jetës së një vendi. Parandalimi dhe menaxhimi i
korrozionit lidhet me shfrytëzimin efektiv të lëndëve të para natyrore, minimizimin e
humbjeve ekonomike dhe ndotjes mjedisore.
Qëndrueshmëria e metaleve ndaj korrozionit lidhet me cilësinë dhe sigurinë e
objekteve dhe strukturave metalike. Rezultatet e deritanishme mbi korrozionin
elektrokimik shërbejnë si referencë për kërkime dhe testime të mëtejshme.
Rezultatet e këtyre testimeve ndihmojnë projektuesit në përzgjedhjen e duhur të
materialeve metalikë që do të përdoren për qëllime të ndryshme në të ardhmen.
Aftësitë mekanike dhe qëndrueshmëria ndaj korrozionit janë kritere të rëndësishëm në
përzgjedhjen dhe përdorimin e objekteve metalikë. Metale të tilla, si çeliku, alumini,
bakri si dhe aliazhet e tyre gjejnë përdorime në fusha të ndryshme, të tilla si: ndërtim,
industri, mjekësi, etj. Në këto kushte është e nevojshme të vijohet me hulumtimin dhe
gjetjen e alternativave të reja për të parandaluar dhe minimizuar korrozionin.
Shtimi i inhibitorëve me kosto të ulët dhe miqësorë me mjedisin është një mënyrë
efiçente për mbrojtjen e metaleve nga korrozioni elektrokimik, duke zëvendësuar
inhibitorët tradicionalë me natyrë toksike.
Përdorimi i lëngjeve jonikë, si inhibitorë të korrozionit të metaleve apo aliazheve të
tyre, përfaqëson një risi në vitet e fundit.
Qëllimi i këtij disertacioni është vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë si
inhibitorë korrozioni për metale të ndryshëm.
Në këtë disertacion është testuar sjellja ndaj korrozionit të disa metaleve, që
përfshijnë çelikun, aliazhin e aluminit, aliazhin e bakrit të zhytur në mjedise të
ndryshëm korrodues, me vlera pH të ndryshme, në prezencë të joneve klorur, tretësirë
fiziologjike, etj., me dhe pa prezencë të lëngjeve jonikë.
Lëngjet jonikë të testuar janë: Heksafluorofosfat i butil-1-metil-3-imidazoliumi;
Klorur i butil-1-metil-3-imidazoliumi; Bromur i butil-1-metil-3-imidazoliumi;
Dihidroklorur monometanolat N-(naftil-1-)etilendiamina; Klorur i decil-1-metil-3imidiazoliumi;
Klorhidrati
i
(R)-amino-2-merkapto-3-propanoat
metili;
Bis(trifluorometilsulfonil)imidi triheksiltetradecilfosfoniumi.
Referuar rezultateve të përftuara, nëpërmjet metodës së humbjes në peshë dhe
metodës së polarizimit potenciodinamik, rezulton se prezenca e këtyre lëngjeve
jonikë në mjedisin korrodues zvogëlon shpejtësinë e korrozionit elektrokimik dhe rrit
qëndrueshmërinë ndaj korrozionit të metaleve të testuar.
Fjalë kyçe: inhibitor, korrozion, aliazh metalik, lëngje jonikë, mjedis korrodues, metoda e
humbjes në peshë, metoda e polarizimit potenciodinamik
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Abstract
Finding effective methods for protecting metals and their alloys from electrochemical
corrosion in various environments is an early endeavor for researchers, which
continues to this day. Corrosion affects the sustainable economic development and
standard of living of a country. Corrosion prevention and management is related to the
effective use of natural raw materials, minimization of economic losses and
environmental pollution.
The corrosion resistance of metals directly affects the properties and safety of metal
objects and structures. The results so far on electrochemical corrosion serve as a
reference for further research and testing. The results of these tests help designers in
the proper selection of metallic materials to be used for various purposes in the future.
Mechanical capabilities and corrosion resistance are important criteria in the selection
and use of metalic objects. Metals such as steel, aluminum, copper and their alloys
find uses in various fields, such as: construction, industry, medicine, etc. In these
conditions it is necessary to continue researching and finding new alternatives to
prevent and minimize corrosion. The addition of low-cost, environmentally friendly
inhibitors is an efficient way to protect metals from electrochemical corrosion,
replacing this way traditional inhibitors with a toxic nature. The use of ionic liquids as
corrosion inhibitors for metals or their alloys in different environments represent a
novelty in the recent years.
The purpose of this thesis is to evaluate the protective effectiveness of ionic liquids as
corrosion inhibitors for variuos metals. In this thesis we discuss the corrosion
susceptibility of several metals, including steel, aluminum alloy, copper alloy,
immersed in several corrosive environments with different pH, in the presence of
chloride ions, physiological solution, etc., with and without the addition of ionic
liquids.
The ionic liquids tested are: 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate; 1Butyl-3- methylimidazolium chloride; 1-Butyl-3- methylimidazolium bromide;
N-(-1-naphthyl)ethylendiamine dihydrochloride monomethanolate; 1-decyl-3methylimidazolium
chloride;
(R)-methyl
2-amino-3-mercaptopropanoate
hydrochloride; Trihexyltetradecylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide.
The results obtained through the weight loss and the potentiodynamic polarization
methods, show that the presence of these ionic liquids in the corrosive medium
reduces the rate of electrochemical corrosion and increases the corrosion resistance of
the tested metals.
Key words: inhibitor, corrosion, metalic alloy, ionic liquids, corrosive environment, weight
loss method, potentiodynamic polarization method,
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