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A kémiai korrózió, másként szárazkorrózió vagy nagy hőmérsékletű általában 

nagy hőmérsékleten, oxidáló atmoszférában megy végbe. A kémiai reakciókban 

az ionok mozgásának nincs szerepük, az elektronok csak a molekulák 

nagyságrendjében mozognak.
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Az elektrokémiai korrózió, másként nedveskorrózió jellegzetes példája az 

acélszerkezetek, a gépkocsik hétköznapi életből jól ismert rozsdása vagy például 

a tengervízben lejátszódó korrózió. Az elektrokémiai folyamatokban az oxidáció 

(elektronleadás) és a redukció (elektronfelvétel) térben és időben elkülönül. A 

töltéshordozó ionok mozgását az elektrolit, az elektronokét a fémes anyag vagy 

az elektrolit biztosítja.
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Két fázis határfelületén zajló korróziós folyamatokban a folyadék fázis az 

elektrolit, a másik (általában fémes) fázis pedig az ún. elektród. Ezt a 

fogalomdefiníciót kiterjesztve, a fém–oldat együttesét is elektródnak nevezik. 

Elektród lehet:

egy Cu-lemez CuSO4-oldatba merítve,

egy Zn-lemez ZnSO4-oldatba merítve,

egy savoldat és a bele merülő fémlemez felületén adszorbeált hidrogén,

valamely fémszerkezet, amely vízbe merül.

A saját sójának oldatában merülő rézlemez esetében a következő reakció (ún. 

félcella-reakció) zajlik le: (képl.1)

A réz-szulfát oldatban lévő Cu2+ ionok egy része elektront vesz fel a rézlemez 

felületén, és így Cu-atomok keletkeznek; ezek a rézatomok lerakódnak a 

rézlemez felületére, miközben az pozitív töltésűvé válik, a vele érintkező oldat 

pedig negatív töltésűvé. Elektrokémiai értelemben a rézionok elektronfelvételét 

redukciós folyamatnak nevezzük.

A horgany esetében ellentétes a helyzet: a Zn-atomok elektronleadással Zn2+

ionokká válnak, amelyek az oldatba mennek, míg az elektronok a horganylemez 

felületén maradnak. Emiatt az oldat válik pozitív, a Zn-lemez pedig negatív 

töltésűvé, miközben tömege is csökken. Elektrokémiai értelemben a cinkionok 

elektronleadását oxidációs folyamatnak nevezzük. (képl.2)
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Két fázis határfelületén zajló korróziós folyamatokban a folyadék fázis az 

elektrolit, a másik (általában fémes) fázis pedig az ún. elektród. Ezt a 

fogalomdefiníciót kiterjesztve, a fém–oldat együttesét is elektródnak nevezik. 

Elektród lehet:

egy Cu-lemez CuSO4-oldatba merítve,

egy Zn-lemez ZnSO4-oldatba merítve,

egy savoldat és a bele merülő Pt-lemez felületén adszorbeált hidrogéngáz (H2),

valamely fémszerkezet, amely vízbe merül: hajók, mólók vagy más 

acélszerkezetek.
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A saját sójának oldatába merülő fémek – pl. a Cu|Cu2+ , illetve a Zn|Zn2+ – alkotta 

elektrokémiai rendszerben, spontán módon alakul ki potenciálkülönbség az 

elektrokémiai cellában a fém és az oldat között, amelynek neve: egyensúlyi 

elektródpotenciál. Ez az adott rendszerre jellemző elektrokémiai állandó. 

Ha az elektrokémiai cellában nincs áramlás, hőmérséklet-változás stb., akkor 

dinamikus egyensúly jön létre: lokálisan folyamatos az anyag- és töltéstranszport, 

de a makroskálán a rendszer villamosan semleges az azonos nagyságú, de 

ellentétes áramok (csereáram) miatt. A dinamikus egyensúly töltésmegoszlásra 

vezet a kifelé semleges elektrokémiai cellában, és kialakul az ún. elektrokémiai 

kettősréteg, amelynek vastagsága néhány nm. Az elektrokémiai kettősréteg 

„sarkain” fellépő ΦM – ΦS potenciálkülönbség 100–1000 millivolt nagyságrendű. 

Ezt nevezik abszolút elektródpotenciálnak.

A z darab elektron (z·e) leadására képes M fém és az ionjait tartalmazó oldat 

között végbemenő elektronleadási (oxidációs) és elektronfelvételi (redukciós) 

folyamatok elektrokémiai egyensúlyát az alábbi egyenlet fejezi ki: (képl.3)

Az elektronok áramlása két azonos, de ellentétes villamos áramot eredményez, 

amely az IOX oxidációs és az IRED redukciós csereáram, másként kicserélődés 

áramerősség. Egyensúlyban az oxidációs és a redukciós csereáram összege 

zérus: az elektród „elszigetelt”.

7



Az abszolút elektródpotenciál megmérése gyakorlatilag lehetetlen, ezért az 

elektrokémiai cellák jellemzésére referenciaelektródokat használnak: a referencia 

elektródhoz képest mért potenciálkülönbség a relatív elektródpotenciál.  A 

standard hidrogénelektród (SHE) abszolút 

elektródpotenciál. A gyakorlatban mint másodlagos referenciaelektród 

elterjedtebb a kalomelelektród (SCE, kalomel = Hg2Cl2), amelynek az 

elektródpotenciálja az SHE-hez képest: +0,2415 V.

Az elektródpotenciál értéke a Nernst-egyenlet szerint függ az M|Mz+ rendszer 

anyagától, az Mz+ 

ionoknak az elektrolitban való Mz+  mozgékonyságától és a T hőmérséklettől: 

(képl.4)

A Nernst-egyenletben T az abszolút hőmérséklet, R = 8,314 J/(K·mol) az 

egyetemes gázállandó, F = 96 500 C a Faraday-állandó, E0 
M|Mz+  pedig a 

standard elektródpotenciál Mz+ = 1 esetben. A standard potenciál csak az 

elektród és az elektrolit alkotta elektrokémiai rendszer anyagától függ, értékét 

néhány rendszerre az alábbi táblázat mutatja:
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Galváncella kialakulása galvánpárral

Ha lehetővé tesszük, hogy a két elektrolit között egy porózus membránfalon vagy 

átvezetőn keresztül ionok áramolhassanak, egy nagy impedanciájú 

feszültségmérő műszerrel megmérhető, hogy a Cu-elektródon pozitív, a Zn-

elektródon pedig negatív polaritás alakul ki. Az ilyen, két különböző 

elektródpotenciálú elektród elektrolitikus csatolásával kialakuló kapcsolatot 

galvánpárnak nevezzük. A két elektród között E potenciálkülönbség mérhető.

A két elektródot egy Re villamos ellenálláson keresztül összekapcsolva közöttük 

elektronáramlás indul meg a Zn felől a Cu felé, amely a Cu felől a Zn felé folyó I

villamos áramnak felel meg (de az Ohm-törvénnyel számolt U = I × Re feszültség 

nem azonos az E cellapotenciállal). A Zn-elektródon, illetve a Cu-elektródon

lejátszódó reakciók a következők: (képl.4)

Az elektronleadást oxidációként, az elektronfelvételt pedig redukcióként 

definiálva látható, hogy az oxidációs részfolyamat (a Zn elektronleadása) helyét 

anódnak, a redukciós részfolyamat (a Cu elektronfelvétele) helyét katódnak 

nevezzük. Az anódos részfolyamatban az anód anyaga Zn2+ ionok formájában 

folyamatosan oldatba megy, s ez az anódos oxidáció voltaképpen a korróziós 

folyamat. A standard elektródpotenciálok összehasonlítása megmutatja a várható 

elektrokémiai folyamat irányát: (képl.5)

ezért a Zn fog feloldódni, korrodálódni, vagyis elektrokémiai értelemben 

oxidálódni.
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Abban az esetben, amikor az Re ellenállás értéke a nullához közelít, a 

galváncella rövidzárlatba kerül, és az U feszültség szintén a nullához tart. Ilyen 

helyzet alakul ki például egy padlófűtéses rendszerben, ahol egy horganyzott 

csavaranyáról leváló horganydarabka a vörösrézből készült csőbe pottyan, és 

körülöttük a vízben Cu- és Zn-ionok jelennek meg. A helyi galvánreakció

beindulásával az elektronleadó horgany a helyi galváncella – másként: helyi elem 

– anódjaként feloldódik Zn2+ ionokat képezve, a redukálódó Cu2+-ionok pedig 

lerakódnak a réz (a katód) felületére. Az elektronok a fémekben jutnak a cinkből 

a rézbe az érintkezési pontokon keresztül.

Teljesen hasonló folyamat zajlik le egy horganyötvényben (pl. egy távvezérelhető

bejárati kapu hajtásháza) lévő Cu-zárvány környezetében; a zárvány körül 

kialakuló helyi elemben a cink anódosan oldódik, akár ki is lyukadhat.

Galváncellák állandó megléte nélküli korrózió

Egy Fe2+ ionokat tartalmazó, savas oldatba merülő acéllemeznél az 

elektródreakciók a következők: (képl.9); (képl.10)

Az elektródpotenciálok: az elektronleadó (korrodálódó) M fém egyensúlyi 

elektródpotenciálja , illetve az elektronfelvevő rendszer  redukciós egyensúlyi 

elektródpotenciálja . Miután az ER > EM, ebből következően a korrózió 

termodinamikailag lehetséges, vagyis az acéllemez (a vas) egyenletesen 

korrodálódik, ami azt jelenti, hogy a vasionok oldatba mennek, miközben 

hidrogén szabadul fel a lemez felületén. (képl.11)

Fontos, hogy a fentiek a korróziónak csak a lehetséges vagy lehetetlen voltára 

engednek következtetni, a sebességére vagy más jellemzőjére nem. Ebből 

adódik az is, hogy a fémekre nézve előállhatnak kedvező helyzetek, amikor a 

korrózió nem következik be a kedvező termodinamikai feltételek miatt.
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A pH szerepét jól szemléltetik az egyes anyagokra az ún. Pourbaix-diagramok, 

amelyek az elektrokémiai potenciál és a pH hatását szemléltetik grafikusan az 

állandó hőmérsékleten kialakuló egyensúlyi elektródfolyamatokra. A Pourbaix-

diagramok az 1960-as évek közepén készültek a korróziós folyamatokban 

kitüntetett figyelmet érdemlő fémekre és a vízre. 

A víz Pourbaix-diagramja nagyon egyszerű: a protonra és hidroxilionra

disszociáló vízmolekula stabilitásának határát képező két vonal három 

tartományra osztja a diagramot. A stabilitási tartomány felett oxigén, alatta pedig 

hidrogén termelődik az elektródokon lezajló reakciók termékeként. 
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A pH szerepét jól szemléltetik az egyes anyagokra az ún. Pourbaix-diagramok, 

amelyek az elektrokémiai potenciál és a pH hatását szemléltetik grafikusan az 

állandó hőmérsékleten kialakuló egyensúlyi elektródfolyamatokra. A Pourbaix-

diagramok az 1960-as évek közepén készültek a korróziós folyamatokban 

kitüntetett figyelmet érdemlő fémekre és a vízre.

A jelen példában bemutatott diagram a vas, illetve az ötvözetlen acél E-pH 

diagramját mutatja víz vagy nedvesség jelenlétében, 25°C-on. A víz 

termodinamikai stabilitási tartományának megadása is szokásos a vas Pourbaix-

diagramján. 

Víz vagy nedvesség jelenlétében – amikor a nedveskorrózió nem csak egy 

vékony adhéziós rétegben van jelen – a vas felületén több tucat (!) elektrokémiai 

reakció mehet végbe, amelyek reakciótermékei lehetnek a vízben oldódó ionok, 

illetve a vízben nem oldódó korróziótermékek. A diagram a vízben oldható három 

reakciótermék (Fe3+, Fe2+ és HFeO–) kétféle koncentrációjára (10–6 és 100 mol/L) 

és két nedveskorróziós korróziótermék – a ferri-hidroxid Fe(OH)3 és a ferro-

hidroxid Fe(OH)2 – képződésére vonatkozik; nem szerepelnek rajta a „száraz”, 

vagyis kristályvizet nem tartalmazó korróziótermékek, a magnetit (Fe3O4) és a 

hematit (Fe2O3).
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A pH szerepét jól szemléltetik az egyes anyagokra az ún. Pourbaix-diagramok, 

amelyek az elektrokémiai potenciál és a pH hatását szemléltetik grafikusan az 

állandó hőmérsékleten kialakuló egyensúlyi elektródfolyamatokra. A Pourbaix-

diagramok az 1960-as évek közepén készültek a korróziós folyamatokban 

kitüntetett figyelmet érdemlő fémekre és a vízre.

A jelen példában bemutatott diagram a vas, illetve az ötvözetlen acél E-pH 

diagramját mutatja kevés nedvesség jelenlétében, 25°C-on. A víz termodinamikai 

stabilitási tartományának megadása is szokásos a vas Pourbaix-diagramján. 

Kevés nedvesség jelenlétében – amikor a nedveskorrózió csak egy vékony 

adhéziós rétegben zajlik – a vas felületén sokféle elektrokémiai reakció mehet 

végbe, amelyek reakciótermékei lehetnek a vízben oldódó ionok, illetve a vízben 

nem oldódó korróziótermékek. A diagram a vízben oldható három reakciótermék 

(Fe3+, Fe2+ és HFeO2
2–) kétféle koncentrációjára (10–6 és 100 mol/L) és kétféle 

„száraz”, vagyis kristályvizet nem tartalmazó korróziótermék – a hematit Fe2O3

és a magnetit Fe3O4 – képződésére vonatkozik; nem szerepelnek rajta a 

„nedves”, vagyis kristályvizet tartalmazó korróziótermékek.

A pH és a korróziós potenciál függvényében három egyensúlyi állapot állhat be, 

tehát a Pourbaix-diagramon háromféle tartomány különíthető el:

A korrózió tartományában a korróziótermékek ionok, amelyek oldódnak a 

közegben. 

A passzivitás tartományában keletkező reakciótermékek stabil oxidok, és adott 

esetben védő oxidréteget képezhetnek a felületen, amelyek leállítják vagy erősen 

lefékezik a korróziós folyamatot.
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Az immunitás tartományában a fém stabil formában marad, pontosabban, az 

egyensúlyi ionkoncentráció kisebb, mint a diagramot jellemző 10–6 mol/dm3.

E = –0,6-nál nagyobb potenciálon és a 9-nél kisebb pH-jú környezetben, a vízben 

oldódó Fe2+ (másként Fe(II)-ion) a stabil reakciótermék, ezért ilyen feltételek 

között a vas korrodálódni fog. 

A szénacélok vizes korróziója a felületi zóna víztartalmát és a víz oxigéntartalmát 

tekintve általában erősen változó környezeti feltételek mellett zajlik. A vizes 

környezetben számos részfolyamat lehetséges egyidejűleg vagy/és egymást 

követően. Egy ilyen jellegzetes korróziós részfolyamat-sorozatot vázol a 

következő példa:

1. szakasz: a felületet borító vízben (pl. éjszakai eső után) hidrogénfejlődés 

mellett a vas vas(II)-ionokká alakul. Eközben a keletkező hidrogénionok miatt 

megnő a víz pH-ja: Fe + 2 H2O = Fe2+ + 2 H+ + 2 OH– + 2 e–, a 

hidrogénatomokból gáz képződik: 2 H+ + 2 e– = H2.

2. szakasz: a hűvös reggelen a még oxigéndús vízben a vas(II)-ionok vas(III)-

ionokká oxidálódnak: 4 Fe2+ + O2 + 2 H2O = 4 Fe3+ + 4 OH– .

3. szakasz: a vas(III)-ionokból a hidroxilionokkal reagálva a vas(III)-hidroxid

képződik: Fe3+ + 3 OH– = Fe(OH)3.

4. szakasz: a felmelegedő levegőben a víz oxigénszegénnyé válik. A vas(II)-

ionokból vas(II)-hidroxid képződik: Fe2+ + 2 OH– = Fe(OH)2.

5. szakasz: az éjszakára ismét lehűlő vízben a vas(II)-hidroxid a vízben oldott 

oxigénnel alig oldódó vas(III)-hidroxidot alkot: 4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O = 4 

Fe(OH)3.

6. szakasz: az elpárolgó víz után a nap melege hatására a felületen maradt 

vashidroxid csapadékok vizet veszítenek, amely elpárolog, pl.:

2 Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3 H2O, illetve 4 Fe(OH)2 + O2 = 2 Fe2O3 · H2O + 2 H2O. 14



A pH szerepét jól szemléltetik az egyes anyagokra az ún. Pourbaix-diagramok, 

amelyek az elektrokémiai potenciál és a pH hatását szemléltetik grafikusan az 

állandó hőmérsékleten kialakuló egyensúlyi elektródfolyamatokra. A Pourbaix-

diagramok az 1960-as évek közepén készültek a korróziós folyamatokban 

kitüntetett figyelmet érdemlő mindazon szerkezeti anyagokra, amelyek korróziója 

a vizes rendszerekben vagy más korróziós közegekben gyakorlati fontossággal 

bír.
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A valós körülmények között zajló korróziós folyamatokban egy acélból készült 

fémszerkezetet úgy is tekinthetünk, mint egy rövidzárlati állapotban lévő 

galváncellát (lásd az ábrán az összekapcsolt anódot és a katódot). Egyszerűsítve 

a valóságban gyakran változó feltételeket, ebben a korróziós rendszerben 

egyetlen oxidációs és egyetlen redukciós elektródfolyamat zajlik, és a rövidzárlat 

miatt a cella eredő feszültsége nullához tart: (képl.12)

ahol ER a redukciós folyamat standard potenciálja és EM az M fém standard 

potenciálja,  és k az anódos (mindig pozitív) és a katódos (mindig negatív) 

túlfeszültség, amely a polarizáció miatt alakul ki, ER az elektrolit ellenállása és ikorr

a galváncellában folyó korróziós áram. 

Az  Evans-diagram megmutatja a korróziós rendszer anódos és katódos 

polarizációs görbéit, ez utóbbit tükrözve az E(lg i) diagram anódos síknegyedére. 

Abban az esetben, ha az elektrolit ellenállása elhanyagolható, a korróziós 

folyamat villamos paramétereit – az Emax korróziós potenciált és az imax korróziós 

áramot – a két görbe metszéspontja adja meg. 

Gyakran előfordul, hogy az acél korrózióját okozó oxidálószer a vízben oldott 

oxigén. Ilyenkor, mivel az elkülönülő anódövezetet és a katódövezetet 

meglehetősen rossz vezetőképességű víz választja el, figyelembe kell venni az 

elektrolit ellenállása miatti ohmos feszültségesést is, amint az a diagramba 

bejelölve is látható. Az anódövezet potenciálja eltérő lesz a katódövezetétől. 

Ebben az esetben a korrózió egy ún. makroelem kialakulása miatt következik be, 

pl. egy fémszerkezet két pontja (a hajótest és a hajócsavar) közötti galvanikus 

csatolás révén, és Ekorr korróziós potenciálon ikorr korróziós árammal megy végbe.

Jóllehet a korróziós potenciál közvetlenül mérhető, a korróziós áram közvetlen 

mérése általában nem lehetséges.
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A gyakorlati szempontból legfontosabb vegyi anyagokban várható 

korróziósebességet az izokorróziós diagramokban összegzik, amelyeknek két 

fajtája terjedt el: az egyik típus egyetlen szerkezeti anyagra, de többféle 

korróziósebességre vonatkozik, míg a másik egyetlen korróziósebességre, de 

többféle szerkezeti anyagra. Mindkettőben azonos az, hogy a diagram vízszintes 

tengelyén a korróziós hatású anyag koncentrációja, a függőleges tengelyen 

pedig a hőmérséklete szerepel.
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A gyakorlati szempontból legfontosabb vegyi anyagokban várható 

korróziósebességet az izokorróziós diagramokban összegzik, amelyeknek két 

fajtája terjedt el: az egyik típus egyetlen szerkezeti anyagra, de többféle 

korróziósebességre vonatkozik, míg a másik egyetlen korróziósebességre, de 

többféle szerkezeti anyagra. Mindkettőben azonos az, hogy a diagram vízszintes 

tengelyén a korróziós hatású anyag koncentrációja, a függőleges tengelyen 

pedig a hőmérséklete szerepel. 
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Az (a) ábra egy passziválódásra képes M fém E(i) anódos polarizációs görbéjét 

mutatja; a görbe a következő jellegzetes tartományokra osztható:

- -E < EF: a fém a korróziós aktivitás állapotában van, elektronokat ad le a 

közegnek. Az i korróziós áramsűrűség mindaddig növekedik, míg az EF Flade-

potenciál (vagy passziválási potenciál) értékénél eléri a maximumát, az ikr kritikus 

áramsűrűséget.

- E = EF: a passziválási potenciált elérve a korróziós áram hirtelen lezuhan az 

ip passzivitási korróziós áram értékére, amely általában több nagyságrendes 

csökkenést jelent. A Flade-potenciál függ az anyagminőségtől és a pH-tól: 

(kor.13)

Minél kisebb egy fémen az EF
0 standard Flade-potenciál, annál ellenállóbb a 

passzív rétege; a krómnál –0,2 V, a nikkelnél +0,2 V, a vasnál +0,63 V.

Amikor az E > EF feltétel teljesül, többféle fejlemény is bekövetkezhet a potenciál 

növekedésével.

Az ip korróziós áram a passzív réteg dielektromos roncsolódásáig – akár 

több tíz volt értékig – nem változik; ilyen pl. a Ti és a Ta, amelyek így nem 

korrodálódnak.

A víz oxidációs potenciálját (letörési potenciál) elérve az ip korróziós áram 

ismét növekedik, és a fém felületén oxigén szabadul fel (pl. a Fe).

A passzivitási korróziós áram a fém oldódásával együtt kezd növekedni a 

transzpasszív állapotban; pl. Ni, Cr, rozsdamentes acél. A transzpasszív

állapotot megfelelő feltételek között repassziválódás követheti.
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A passziválási folyamat lehetséges változatait szemlélteti a (b) ábra, amelyen a 

katódos és az anódos polarizáció görbéinek metszéspontja felel meg az aktuális 

korróziós feltételnek (Evans-diagram). A 4-es pontban stabil a korróziós aktivitás, 

a passziválás helyett erős korróziós károsodás megy végbe. A 2-es pontban 

végbemenő passziválódás metastabil: minden depassziválódás a 2-es pontból a 

3-as pontba viszi a rendszert, ahol szintén erős korrózió következik be. Az 1-es 

pontban végzett passziválás stabil passzív állapotot eredményez.

A passzív réteg stabilitása és regenerálódásra való képessége fontos 

tulajdonsága a fémes szerkezeti anyagoknak, ugyanis a korróziós ágensek (pl. a 

halogén elemek ionjai) és a mechanikai hatások gyakran roncsolják a passzív 

réteget, kialakítva a korrózió helyi feltételeit. 
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Az általános (vagy egyenletes) korrózió a fémes anyag hozzávetőlegesen 

egyenletes fogyása; ha a korrózió kisebb-nagyobb foltokban jelentkezik, olykor 

„foltos korróziónak” hívják.
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A lyukkorrózió – másként pitting – kis területre összpontosuló, helyi anódos 

feloldódás, amelynek a sebessége nagyon gyors lehet. Bemaródások, 

gödröcskék, lyukak alakulnak ki a felületen, majd mélyednek a felület alatt 

nagyon változatos morfológiával.
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A réskorrózió keskeny, zárt résekben következik be, pl. tömítőgyűrűk alatt, 

hézaggal érintkező lemezek között, csövek feltámasztásainál, lerakódások alatt, 

csőkarimák réseiben, ahol a korróziós közeg áramlása csekély vagy teljesen 

pangó, és a közeg pH-ja erősen le tud csökkenni.
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A galvánkorrózió különböző elektrokémiai tulajdonságú anyagok között alakul ki 

olyankor, ha azok valamely villamosan vezető közegben egymás mellé kerülnek. 

Ezt nevezzük galvanikus csatolásnak. Minél „nemesebb” elektrokémiailag az 

egyik anyag (vagyis minél pozitívabb a standard elektródpotenciálja), a másiknak 

a korróziója annál inkább felgyorsul. A galvánkorróziós károsodás jellegzetes 

eseteit lehet látni a különféle fémek csatlakozási pontjain, ahová víz vagy más 

folyadék képes behatolni.
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A helyi korrózió eme típusa közvetlenül a polikristályos anyagok szemcsehatárain 

halad előre: a szemcsék teljes szétválását és az alkatrész szilárdsági 

jellemzőinek jelentős romlását eredményezheti. A 0,03%-nál nagyobb 

széntartalmú, stabilizálatlan rozsdamentes acélok jellegzetes károsodása. A C-

tartalom növekedésével erősen fokozódik a szemcsehatármenti korrózióért 

felelős króm-karbidok képződése, az „érzékennyé válás”. Szemcsehatármenti

támadást okoznak a forraszanyagok is, amely jelenséget a fémolvadékok okozta 

korrózió körébe is sorolunk.
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Elektrokémiai korróziós kölcsönhatások és húzófeszültség hatására erősen 

lecsökkenhet az egyébként szívós ötvözetek képlékenysége, és repedés.

Megjelenési formáját tekintve a feszültségi korrózió minden esetben egy lassú, 

de rideg repedésterjedési folyamat: a repedés lehet szemcseközi (interkrisztallin) 

vagy a szemcséken áthaladó (transzkrisztallin).
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A szelektív korrózió a viszonylag nagy mennyiségű (> 4–6%) ötvözőt tartalmazó 

ötvözetek egy vagy több komponensének erőteljes kioldódását jelenti az 

ötvözetből. Példaként egy nagyteljesítményű robbanómotor hengerperselye és a 

hengerfej közötti sárgaréz tömítőgyűrű elcinktelenedését mutatjuk be.
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A Fe-Ni rendszer ausztenites ötvözetei különleges fizikai tulajdonságokat 

hordoznak a hőtágulási együtthatójukat, a mágneses és a rugalmassági 

jellemzőiket illetöen, emellett kitűnő a korrózióval szembeni ellenállósuk is 

számos korróziós hatású közegben. Noha a nagy Ni-tartalmú vasötvözetek – az 

ún. Invar ötvözetek – jó része több vasat tartalmaz, mint nikkelt, és ezért 

szigorúan véve acélnak volna minősítendő, a szakirodalom mégis általában 

nikkelötvözetekhez sorolja őket. A példa a korróziós jellemzőket szemlélteti.

A nikkeltartalom hatása a légköri korrózió sebességére

Már viszonylag kis mennyiségű Ni is javítja az acélok légköri korrózióval 

szembeni ellenállását, ugyanis a közönséges rozsdától lényegesen jobban jól 

tapadó védőréteg alakul ki a felületen. Az ennek köszönhető védőhatás kb. 20% 

Ni-tartalomig növekszik. A Ni-tartalom további növekedése azonban – egészen 

50%-ig – felerősíti az oxidréteg tapadásának romlását, réteges leválást, 

szétmorzsolódást okoz. A tovább növekvő Ni-tartalom hatására a 

korróziósebesség erősen csökken; a minimum a 80Ni-20Fe ötvözeten mérhető, 

nem a tiszta nikkelen. Néhány jellemző korróziósebesség adatot (falvastagság-

csökkenés) tartalmaz az alábbi táblázat, amely 13 év mérési adatait dolgozza 

fel*. 

* Forrás: Copson HR, Tice EA. Werkstoffe und Korrosion, 15 (1964) 645. és 

Baudry J, Colin JP, Duffaut F. Matériaux et Technique, 80 (1992) 36.
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Korrózió nagy hőmérsékleten 

A nagy hőmérsékletű levegőn való oxidációt vizsgálva, 600–1100°C-on a vas-

oxidok stabilabbak, mint a NiO, de reagálnak egymással, és vas-nikkel spinellt

képeznek: a sztöchiometrikus NiFe2O4 (trevorit), illetve a NixFe3-xO4 oxidokat. 

Az ötvözetben a vas kezd oxidálódni, ami a nikkel fokozatos feldúsulására vezet 

a fém–fém-oxid határfelületen. A FeO képződését elnyomja a hematit és a 

NiFe2O4 spinell képződése. Ez a réteg lefékezi a diffúziót, és lecsökken a 

korróziósebességet. 30%-nál nagyobb Ni-tartalom esetén összefüggő 

spinellréteg alakul ki, és ennek képződési sebessége határozza meg az oxidáció 

sebességét. A 30% Ni-tartalmú ötvözet oxidációjának sebessége mindössze 

ezredrésze a színvasénak. A nagy hőmérsékleten lezajló oxidáció kinetikájára 

vonatkozó, Foley által végzett méréseket foglalja össze az alábbi ábra. 

A fenti ábrán a mérési adatok egy-egy egyenesre illeszkednek, amelyek 

meredeksége az Arrhenius-képletben szereplő Q/R értékkel egyenlő, tehát az R 

egyetemes gázállandó ismeretében meghatározható az oxidációs folyamat Q 

aktiválási energiája is. 
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A hosszabb idejű oxidáció során a folyamat kinetikája nem ideális, az oxidáció 

kinetikáját közelítő hatványfüggvény kitevője eltér a 0,5 értéktől; az eltérés az 

oxid összetételének és morfológiájának változására vezethető vissza. A 

korrózióterméket röntgendiffrakciós mérésekkel elemezve, a külső, könnyen 

leváló oxidréteg trevorit, de található benne bunzenit (NiO) is. Az ez alatti belső, 

oxidálódott réteg a trevoritot szigetek formájában tartalmazza, a közte lévő 

alapanyag nikkelben erősen feldúsult, amint az alábbi ábra mutatja. 

Az elektronmikroszkópos képen látható, sötét színű trevorit összetétele az EDS-

mérések alapján Ni = 14,3 at%, Fe = 40,2 at%, O = 44,6 at%, Mn = 0,9 at%, a 

köztük lévő világos alapanyagban pedig jelentős Ni-dúsulás mérhető, ami 

természetes is, hiszen a spinellbe jóval több Fe épül be.
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