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Galvanische corrosie
Galvanische corrosie is een verschijnsel dat optreedt als er twee verschillende metalen in

In de bouw kennen we het verschijnsel van de galvanische corrosie

een vochtige omgeving met elkaar in conflict komen. Metalen hebben een plaats in de zgn.

ook, maar daar wordt zelden met aparte anodeblokken gewerkt.

spanningsreeks, te beginnen met kalium en eindigend met goud.

Het is zaak om bij combinatie van metalen te letten op de plaats van
die metalen in de spanningsreeks. Hoe verder ze uit elkaar staan, hoe

Galvanische corrosie

De waarden in volt van de meest bekende zuivere metalen zien er als volgt uit:

heftiger de galvanische werking en hoe eerder de laagst geplaatste

kalium

-9,20

verwoest is.

aluminium

-1,67

Hoe dichter bij elkaar, hoe meer kans dat de constructie langer mee

zink

-0,76

gaat.

ijzer

-0,43

In de praktijk wil dat zeggen dat aluminium met koper geen goede

nikkel

-0,24

combinatie is, m.a.w. zet geen koperen goten vast met aluminium

lood

-0,13

strippen (anode), maar met koperen nagels, aluminium kan je beter

waterstof

0

niet popnagelen met roestvast stalen nagels.

koper

+0,34

Het is beter om aluminium helemaal niet in contact te laten komen

zilver

+0,80

met brons, messing, staal, tin, koper en lood en ook niet met

goud

+1,42

loodmenie.

Hoe hoger in de spanningsreeks hoe beter het materiaal bestand is tegen corrosie.

IJzer en zink liggen dicht bij elkaar, maar toch kan een roestige spijker

Als twee metalen met een verschillende plaats in de spanningsreeks met elkaar in een vochtige

of een geroeste niet verzinkte gootbeugel het zink (anode) aantasten.

omgeving in contact komen gaan elektrische stromen ontstaan.

Zink en lood gaan redelijk samen zolang ze droog blijven, maar zodra

Het materiaal dat lager in de reeks staat wordt de anode en is negatief. Het materiaal dat hoger in

er vocht in het spel komt wordt het gevaarlijk voor het zink.

de reeks staat wordt positief. De anode wordt opgeofferd ten gunste van het materiaal dat hoger

In een zoute omgeving, zoals aan de kust, kan de galvanische corrosie

in de reeks staat zoals bijvoorbeeld het geval is bij stalen schepen.

worden versneld.

Om stalen schepen te beschermen tegen corrosie worden tegen de scheepshuid zogenaamde
anoden gemonteerd. Dit zijn blokken van zink of soms van aluminium. Na enige tijd zijn de
blokken aangevreten en verteerd, terwijl de scheepshuid niets mankeert. De blokken worden op
regelmatige tijden vervangen.

