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РЪЖДАТА РАЗРУШАВА 
ЖЕЛЕЗНИТЕ КОНСТРУКЦИИ 



Химичната корозия 

• се осъществява при непосредствено взаимодействие 
на метала с газове, съдържащи се в атмосферата. 

• Окислението на желязото от кислорода на въздуха в 
присъствие на вода е пример за химична корозия. 

• Химична корозия протича и при термична обработка 
на металите.Засяга металните части на прибори, 
работещи при високи температури, както и частите на 
двигателите с вътрешно горене. 

• В резултат на химичната корозия на повърхността на 
металите се образуват оксиди, сулфиди, хлориди и 
др. 



ХИМИЧНА КОРОЗИЯ НА 
ЖЕЛЯЗОТО 



ХИМИЧНА КОРОЗИЯ ПРИ 
ЖЕЛЯЗНА ВОДОПРОВОДНА 
ТРЪБА 



МЕДНИЯТ ПОКРИВ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ Е 
ПРЕДПАЗЕН ОТ КОРОЗИЯ  БЛАГОДОРЕНИЕ НА ПЛЪТНИЯ 
СЛОЙ ОТ ОСНОВЕН МЕДЕН КАРБОНАТ 



Електрохимичната корозия 
• е свързана с електрохимични  процеси на 

повърхността  на метала или сплавта, които водят до 
разрушаването им. 

• Осъществява се при контакт с вода или с  водни 
разтвори на електролити, например морска вода. 

• При електрохимичната корозия се разрушава винаги 
по- активния метал, който стои по- наляво в реда на 

   относителна активност на металите. 

• Да разгледаме желязо, което е в контакт с мед или я  
съдържа като примес.При наличие на разтвор на 
електролит, например вода, богата на въглероден 
диоксид, желязо и медта образуват галваничен 
елемент. 



ЕЛЕКТРОХИМИЧНА 
КОРОЗИЯ 



ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ 



Защита от корозия 

• Защитните покрития  са метод за предпазване на 
металите от корозия.Покритието може да е от  
некорозиращ метал-  никел, хром.Използват се 
също бои, лакове и емайли. За да бъде ефективна 
защита, покритието трябва да прилепва плътно 
към металната повърхност, да не се напуква, да е 
еластично и устойчиво на температурни промени. 

• Електрохимичните методи за защита на корозия 
включват покрития от по-активни метали или 
прикрепване на пластинки от такива метали към 
защитаваните части. 



КОРОЗИЯТА Е ПРОЦЕС, 

който протича между веществата от околната среда 
и металите и води до разрушаването им. 

Според условията и протичащите процеси тя бива 

химична и електрохимична.Химичната корозия се 
определя от взаимодействието на метала с газове. 
Електрохимичната корозия е резултат от 
протичането на електрохимични процеси на 
повърхността на метала. 

Защитата от корозия се реализира с различни 
средства- покрития,антикорозионни сплави 
електрохимични методи за защита. 


