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Серед багатьох робіт, присвячених вивченню процесів локального розчинення металевої 

поверхні, більшість приділяє увагу основним критеріям інтенсивності виникнення та впливу 
механо-хімічних чинників на швидкість та характер розвитку осередку локального розчинення 
[1, 2]. Загальна ідея цих робіт передбачає розв’язання деяких завдань, пов’язаних з визначенням 
швидкості розвитку локального осередку в глибину металевового матеріалу, що електрохімічно 
або механо-хімічно розчиняється. Причому більшість цих робіт не приділяє особливої уваги 
вивченню електрохімічної ситуації розвитку локального осередку на початковому етапі, прий-
маючи до уваги лише осередки, що вже є тріщинами корозійного руйнування тіла зразка мета-
лу або сплаву [3]. Деякі роботи враховують форму осередку локального розчинення, не прий-
маючи до уваги електрохімічного стану металевої поверхні в термодинамічному та 
кінетичному розумінні [4]. Інші роботи враховують термодинамічний стан металевої поверхні, 
намагаючись диференціювати поверхню на потенційні зони розвитку процесів локального роз-
чинення [5]. Враховуючи формування уявлень про характер та інтенсивність розвитку процесів 
локального руйнування [6], очевидною є необхідність розробки фізико-хімічних моделей, які б 
дали відповідь на ряд питань, пов’язаних зі станом самого осередку локального розчинення 
металевої поверхні.  

Розвиток уявлень щодо характеру диференціювання осередку локального розчинення на 
відповідні електрохімічні ділянки та визначення деяких електрохімічних параметрів стану 
поверхні окремого осередку [7]: потенціалу у відповідних його точках, горизонтальної та 
вертикальної складової повної напруженості електричного поля окремого осередку, густини 
катодних та анодних струмів дають підстави для створення геометричної моделі осередку.  

Приймемо до уваги характер розподілу потенціалів та складових напруженості електрич-
ного поля над окремим осередком і розглянемо зміну електрохімічного потенціалу в горизон-
тальному напрямку над поверхнею окремого осередку у вигляді функції, графік якої має вигляд 
кривої Гауса  

 2 2
0 exp( / )x bϕ = ϕ − , (1) 
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де  ϕ0 — потенціал в центрі осередку, В,  
 х — горизонтальна координата, м,  
 b — коефіцієнт, м. 

Аналіз вертикальної складової напруженості електричного поля над окремим пітингом 
сплаву, що схильний до локального розчинення, дозволяє припускати, що потенціал 
змінюється у вертикальному напрямку за законом 
 0 exp( )kyϕ = ϕ − , (2) 

де  ϕ0х – потенціал біля самої поверхні осередку в точці з координатою х, В,  
 k – коефіцієнт, м–1. 

Якщо представити експоненційні частини рівнянь (1), (2) у вигляді ступеневих рядів при 
виборі відповідного інтервалу варіювання координат, ці ряди задовольнятимуть умовам теоре-
ми Лейбниця. Здійснивши нескладні математичні перетворення з урахуванням властивостей 
ступеневих рядів, приймаючи до уваги теорію електричного поля зарядженої поверхні та ре-
зультати [7], можна одержати формулу яка б пов’язувала густину струму розчинення осередку 
з горизонтальною координатою. Причому найбільше значення цього електрохімічного пара-
метра розчинення фрагмента поверхні відповідало б центрові осередку, а інтервал варіювання 
горизонтальної координати ( 1/ 2 ,1/ 2 )x b∈ − b  визначав би диференціацію на анодні та 
катодні ділянки поверхні. Сучасні уявлення про розвиток корозійних процесів враховують 
явища електродних деполяризацій, що визначають загальну швидкість процесу 
електрохімічного розчинення. В більшості випадків ці процеси розвиваються за дифузійним 
механізмом з відповідними дифузійними моделями та значеннями дифузійних параметрів. 
Зрозуміло, що стаціонарний режим дифузії деполяризаційних компонентів визначає 
стаціонарний режим розчинення локального осередку. Тобто геометричний профіль окремого 
осередку, згідно з фізико-хімічними уявленнями про характер розвитку процесів розчинення та 
відповідними математичними припущеннями, має передбачати неоднорідність за товщиною 
дифузійної частини подвійного електричного шару (ПЕШ). В свою чергу, геометрична 
неоднорідність ПЕШ визначається інтенсивністю процесів розчинення металевої поверхні та 
швидкістю відновлення катодного деполяризатора (наприклад, атомарного кисню). Подібні 
уявлення про профіль локального осередку не суперечать теоретичним гіпотезам та 
емпіричним даним, що є результатом вивчення розвитку тріщин локального руйнування мета-
левих матеріалів при наявності агресивного середовища та механічних напружень і 
деформацій. 

Зрозуміло, що апріорно-емпіричне дослідження характеру розвитку фізико-хімічних 
процесів при локальному розчиненні металевої поверхні носять модельний характер з 
відповідними наближеннями, допущеннями та спрощеннями. Очевидним є хоча б той факт, що 
відповідні знакозмінні ряди сходяться на область, яка обмежена колом, а в реальній ситуації 
форма локального осередку не завжди є кругом. При емпіричному вивченні характеру розвитку 
процесів локального розчинення, які знаходяться в напружено-деформованому стані, 
реалізували одну з модельних умов — задали форму осередку у вигляді круга. Для цього на 
поверхню деформованого металу наносили краплю електроліту, основа якої є кругом, і здійс-
нювали відповідні виміри. 

Подібна методико-діалектична операція дозволяє розглянути одне з припущень, яке можна 
розглядати як фізичне підтвердження об’єктивності математичної моделі, що передбачає фор-
мування відповідного фізико-хімічного профілю осередку розчинення металевої поверхні в на-
пруженому стані. 

З попередніх тверджень можна зробити висновки, що загальна інтенсивність процесу роз-
чинення окремого осередку стабілізується в часі і через відповідний період стає постійною, 
тобто набуває стаціонарного режиму. Але дифузійний підхід до розвитку інтенсивності 
процесів розчинення металів не може пояснити локалізацію процесу та зменшення густини 
струмів розчинення в часі. 
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Звернемося до рівняння Нав’є-Стокса, що базується на динамічному балансі в 
гідродинамічних системах [8]. При незначних числах Рейнольдса рівняння стаціонарної 
гідродинаміки можна розглянути у вигляді 

 2dP dy u x2= η∂ ∂ , (3) 

де  dP/dу — градієнти тиску у напрямку осі ординат, Па/м,  
 η — коефіцієнт динамічної в’язкості середовища, Па⋅с,  
 2u x∂ ∂ 2  — друга похідна швидкості пересування шару рідини за координатою x, 1/м⋅с. 

Сформулюємо граничні умови як 
 max Гс Ос0,x yP P P

= =
= = +δ P ,  

 max0,x zu δ= =
= u

)

 

,  

де  δ = 0,1…0,4 нм — товщина адсорбційної частини (ПЕШ),  
 РГс — гідростатична складова тиску, Па,  
 РОс — осмотична складова тиску, Па. 

Розглянемо загальне рішення (3) у вигляді 

 , (4) 2
1 2( rx rxP r y i e i e−= η +

де  r – коефіцієнт, м–1,  
 i1, i2 – константи, Па, 

Враховуючи загальний вигляд функції Р(x, z), можна побудувати епюру швидкостей пере-
сування рідини над поверхнею окремого осередку в об’ємі рідини в краплі, що імітує пітинг 
(рис. 1). Подібний розподіл швидкостей можна пояснити наявністю конвекційного руху рідини 
в дифузійній частині ПЕШ та поза нею. Інтенсивність перемішування рідини визначається гус-
тиною розчину в конкретній точці напівпростору над металевою поверхнею модельного і ре-
ального осередку. 

Жирною лінією відмічено контур краплі, що нанесена на поверхню металу. На осі х нане-
семо точку Хlim, що умовно лежить на межі анодної і катодної ділянки поверхні. Положення цієї 
точки визначається характером розподілу швидкості перемішування рідини в об’ємі 
електроліту над поверхнею. Зрозумілим є формування профілю окремого осередку, тобто вста-
новлення рівноваги в співвідношенні: площа анодної ділянки — площа катодної ділянки осе-
редку. 

При інтенсивному розчиненні металу на анодній ділянці зростає густина електроліту у 
відповідній точці дифузійної частини ПЕШ. Припускаємо, що пересування електроліту в гори-
зонтальному напрямку в межах шару Гельмгольца відсутні. Це можна пояснити дією поля 
адсорбційних сил на шари електроліту в межах цього шару. Тобто тут пересування іонів заліза 
здійснюється тільки завдяки дифузії без пересування шарів електроліту. 

 

Епюра розподілу швидкостей показує, що, починаючи з 
точки Хlim, напрямок пересування рідини змінюється на проти-
лежний, де залежність тиску від координат матиме інший ви-
гляд, тобто буде відрізнятися від (4). Рідина, яка пересувається 
до поверхні металлу, переносить атоми кисню, що сприяє 
інтенсифікації катодних процесів саме на периферійних 
ділянках модельного осередку. В свою чергу швидкість пересу-
вання потоків в напрямку до поверхні має поступово згасати і 
дорівнювати нулю в точці Хlim. Кінематична рівновага в системі 
приводить до чіткого диференціювання поверхні на катодні і 
анодні ділянки. Крім того на ділянці поверхні, де швидкості пе-
ресування електроліту в одному та іншому напрямках дуже 
малі, мають накопичуватися продукти корозії, що екранують 
поверхню. На таких ділянках процеси розчинення поверхні 

0

X lim 

u, м/с

х  , м

Рис. 1. Епюра швидкості 
конвекційного пересування 

рідини над поверхнею осередку 
розчинення 
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протікають неінтенсивно. Останній факт може пояснити наявність ізоділянок на кривих 
розподілу потенціалів та густин струмів розчинення в горизонтальному напрямку (рис. 2). 
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Рис. 2. Розподіл локального потенціалу (а) та густини локального струму (б) над окремим осередком на 
напружено-деформованій поверхні сталі 12Х18Н9Т в краплі трипроцентного розчину NaCl (рН 7,19) 

Для математичного підтвердження факту встановлення рівноваги в співвідношенні анод-
ної і катодної ділянок можна розглянути розв’язання задачі Діріхле для круга, що відома із кур-
су математичної фізики для ситуації зі стаціонарним тепловим полем в двовимірній системі.  

При вивчені інтенсивності розвитку локальних корозійних процесів в часі встановлено, що 
струм, який стікає з окремого осередку в розчин, зменшується в часі, при цьому трохи 
збільшується густина струму. Останній факт дає підстави припускати, що співвідношення: 
площа анода — площа катода локального осередку збільшується в бік катода, і подібне припу-
щення може бути пояснено апріорною моделлю формування геометричного профілю осередку. 
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