
                        9200,5.No, 72.Vol,Journal . Tech& . Eng  

* Chemical Engineering Department, University of Technology/ Baghdad. 
** Chemical Engineering Department, College of Engineering, University of  Baghdad/ Baghdad.   
      

993 

Corrosion of Copper in Deaerated and Oxygenated 0.1M 
H2SO4 Solutions under Controlled Conditions of Mass 

Transfer 
 

Shatha A.Sameh*, Issam K.Salih*, Sadiq H.Alwash**                                           
&  AsawerAL-Waisty* 

 
Received on:31/12/2007 
Accepted on:31/12/2008 

Abstract  
 The corrosion behavior of copper in deaerated and oxygenated 0.1 H2SO4 
solutions has been investigated using the rotating cylinder electrode under turbulent 
flow conditions. Potentiostatic polarization measurements were carried out at different 
bulk temperatures of 283, 288, 293 and 298 K and various speeds of rotation viz 100, 
200, 300 and 400 r.p.m.     The anodic dissolution of copper and the hydrogen evolution 
reaction, in deaerated and oxygenated solutions, are activation controlled processes 
dependent on the temperature of the solution. The anodic dissolution of copper is not 
mass transfer controlled. The results are consistent with a mechanism which suggests 
that oxidation of copper takes place in two steps of one electron each. The second step, 
i.e., cuprous ion (Cu+) oxidation, is the rate controlling. Moreover, the mechanism of 
hydrogen evolution reaction is a proton discharge upon the metal surface. The charge 
transfer of the oxygen reduction reaction is a 2e process in the range of bulk 
temperatures employed, i.e., the oxygen reduction is controlled by 2e process. 
Furthermore, the limiting current density value of the oxygen reduction reaction 
increases as the velocity of the fluid increases. The results, at a constant bulk 
temperature are consistent with Eisenberg et al theory for mass transfer to a rotating 
cylinder electrode surface. 
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الخاليه من االوكسجين )  (0.1Mتأكل النحاس في محاليل حامض الكبريتك

  شبعه به عند ظروف انتقال الكتله المسيطر عليهاوالم
  الخالصة
 مـوالري   0.1تم دراسة السلوك التآكلي للنحاس في محلول حامض الكبريتيك ذو تركيز                    

خاٍل من االوكسجين ومشبع به عند ظروف جريان مضطرب بأستخدام منظومة قطب اسـطواني              
ــساكن . دوار  ــاد ال ــتقطاب بالمجه ــارب االس ــت تج ــة أجري ــرارة مختلف ــي درجــات ح  ف

). دقيقـة /  دورة   400،300،200،100( وبسرع تـدوير مختلفـة      ) كلفن298،293،288،283(
بينت النتائج ان كال من حركية ذوبان االنود وتفاعل تحرر الهيدروجين في محاليـل خاليـة مـن              

ان . االوكسجين ومشبعة به ، محكومة بطاقة التنشيط وتعتمد علـى درجـة حـرارة المحلـول                 
وعليه فـأن النتـائج المتحققـة متوافقـة مـع           . حركية ذوبان االنود غير محكومة بأنتقال الكتلة        

، وان ) تحرير الكترون واحـد فـي كـل مرحلـة    (ميكانيكية  حدوث اكسدة النحاس في مرحلتين  
و ميكانيكيـة   , ) +Cu(ذوبان النحاس محكوم بالمرحلة الثانية التي تتضمن اكسدة ايون النحـاس            

  .على سطح المعدن) +H(ل تحرر الهيدروجين محكومة بمرحلة اختزال ايون الهيدروجين تفاع
  اظهرت نتائج الدراسة ان اختزال االوكسجين محكوم بعملية الكترونين حيث ان شحنة تفاعـل              

كمـا وان قيمـة كثافـة       . اختزال االوكسجين هي الكترونين في مدى درجات الحرارة المعتمده          
وعليه فأن النتـائج    . فاعل اختزال االوكسجين تزداد بزيادة سرعة تدوير المحلول       التيار المحدد لت  

المستحصلة  بثبات درجة حرارة المحلول متوافقة مع نظرية ايزنبرغ ألنتقال الكتلة الـى سـطح                
ــطواني دوار  ــب اســــــــــــــــــ  قطــــــــــــــــــ
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