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Контактна корозія металів військової техніки, обладнання, зброї  
та боєприпасів виникає при короткому замиканні (з’єднанні) металів,  
що мають різні стаціонарні потенціали в середовищі, при цьому корозія металу 
з меншим потенціалом звичайно посилюється, а металу з більшим – 
уповільнюється або припиняється. Контактна корозія спостерігається  
у морській воді (солоній) , яка має високу електропровідність, але може 
проходити і в атмосферних умовах. Цей вид корозії виникає також, коли метал 
має на поверхні порувате металеве покриття, що відрізняється за своїм 
потенціалом від металу основи. 

З метою запобігання виникнення контактної корозії металів військової 
техніки, обладнання, зброї та боєприпасів запропоновано використовувати  
на етапі проектування виробів за рахунок раціонального конструювання,  
а захист від цього виду руйнування – ґрунтовним підбором металів, 
використанням ізолюючих прокладок, застосування електрохімічних засобів 
захисту, введенням інгібіторів корозії.  

Допустимими вважають контакти між різними металами, коли швидкість 
корозії аноду не перевищує 50 г/м
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рік, тоді як при перевищенні 150 г/м

2 
 у рік 

контакт є недопустимим. Виходячи з цього, метали поділяються на 6 груп  
у межах яких контакти між ними є допустимими, оскільки метали мають 
близькі значення стаціонарних потенціалів. 

При контакті металів однієї групи посилюється корозія того металу,  
що стоїть у початку ряду, а при контакті металів різних груп – попередньої 
групи. 

Швидкість контактної корозії залежить від різниці потенціалів металів,  
їх поляризовності у даному електроліті, питомої електропровідності 
останнього, а також від співвідношення поверхонь контактуючих пар.  
У зв’язку з тим, що в місцях контакту металів опір середовища низький, 
контактна корозія є небезпечною у більшості електролітів. Чим більше різниця 
потенціалів між металами та електропровідність середовища, менше 
поляризовність і співвідношення поверхонь анода і катода, тим далі від лінії 
контакту спостерігається підвищена швидкість корозії металів військової 
техніки, обладнання, зброї та боєприпасів. 
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