
5.4. METALLIDE KORROSIOON 

Paljud metallid on vastuvõtlikud keskkonnatingimustele. Kesk-
konna toimel tekivad metalli pinnale mitmesugused ühendid. 
Seetõttu muutub metalli läikiv pind tuhmiks ja aja jooksul hävib. 
Sellist muutumist nimetatakse korrosiooniks. 

Korrosioon on metallide hävimine ümbritseva keskkonna toimel. 
Korrosiooni põhjustavad
• niiskus
• õhk
• pinnas
• vesi, eriti soolane vesi

Korrosiooni tulemusena eseme omadused muutuvad. Raua 
pinnale tekib punakaspruun roostekiht, vask muutub roheliseks 
või tumeneb, hõbe muutub tumedaks. 
Niiskes õhus ja niiskes pinnases muutuvad metalli omadused 
kiiremini kui kuivas õhus või kuivas pinnases.

Punakaspruun roostekiht 
rauast tööriistadel

Vasest monument on 
muutunud roheliseks.
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Uuri animatsiooni abil  
erinevate metallide korrosiooni erinevates tingimustes: 

 mudelid.5dvision.ee/korrosioon/index.htm 

Tutvu mudeli võimalustega: vali erinevaid keskkondi ning 
metalle ja jälgi korrosiooni toimumist.

Mudeli kasutamine

• Vali anumas olev keskkond.

• Vali metall.

• Klõpsa hiirega rõhknaela pildil ja lohista see anumasse.

• Klõpsa nupul „Start“ ja jälgi anumas toimuvat protsessi.

• Pärast animatsiooni peatumist klõpsa nupul „Algusse“.

• Vajadusel muuda keskkonda ja metalli  
ning klõpsa uuesti „Start“.

ÜLESANNE 1

Kuidas mõjuvad erinevad keskkonnatingimused rauale? 
Vastamiseks kasuta animatsiooni.

1. Vali keskkonnaks vesi ning metalliks raud.  
Seejärel klõpsa „Start“ ja jälgi mudelil toimuvat.

1) Mis juhtus rauaga vees?

2) Miks ei tohi vett hoida rauast paagis? 

aineosakesed

keha

vali keskkond
vali keha metall
käivita mudel
vii mudel algseisu
loe teooriat
loe kasutusjuhendit
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2. Vali keskkonnaks kuiv õhk ning jäta metalliks raud.  
Klõpsa „Start“ ja jälgi mudelil toimuvat.

Mis juhtus rauaga kuivas õhus?

3. Vali keskkonnaks õli ning jäta metalliks raud.  
Klõpsa „Start“ ja jälgi mudelil toimuvat.

Kas rauast paagis võib õli hoida?  
Põhjenda oma arvamust. 

ÜLESANNE 2

Kuidas mõjuvad erinevad keskkonnatingimused  
erinevatele metallidele? Täida tabel animatsiooni põhjal.

Vali eri metalle ja keskkondi, jälgi mudelil toimuvat. 
Korrosiooni korral märgi tabelisse X. 

Keskkond Raud
Alu- 

miinium
Kuld Tsink Tina

Vesi

Õli

Kuiv õhk

Niiske õhk
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ÜLESANNE 3

Märgi õige vastus eelmise tabeli põhjal.

1. Millistes keskkondades ei korrodeeru ükski  
neist metallidest?

vesi õli kuiv õhk niiske õhk

2. Milliste metallidega ei toimu korrosiooni  
ei õhus, vees ega ka õlis?

raud alumiinium kuld tsink tina

Korrosioonikaitse

Metallesemete roostetamine ja korrosioon tekitavad suurt kahju. 
Metallesemeid kaitstakse korrosiooni eest mitmeti.
• Kasutatakse korrosioonikindlaid sulameid.  

Näiteks kroomi lisamine muudab terase roostevabaks.
• Metalleseme pind kaetakse  

korrosiooni suhtes vastupidavama metalliga.  
Näiteks raudesemed kaetakse tihti tina- või kroomikihiga.

• Metallesemed kaetakse mittemetalsete katetega:  
värviga, õliga, lakiga, emailiga, plastik- või kummikihiga. 

MÕTLE JA ARUTLE!

1. Miks on vaja masinaosasid õlitada?

2. Miks valmistatakse tarbeesemeid  
roostevabast terasest?

3. Mis on emailimine ja kus seda kasutatakse?



III OSA 5. PEATÜKK 335

Kodus saab aja jooksul tuhmunud või tumedaks tõmbunud  
metallist esemeid mitmesuguste ainete abil taas puhtaks ja 
säravaks muuta. Spetsiaalsed puhastusvahendid on selleks 
poodides müügil. 
Hõbedast esemeid saab puhastada ka hambapasta ja soodaga 
hõõrudes. 

Ehete puhastamisel peab olema ettevaatlik, et neid mitte 
kahjustada ja kriimustada. Ehete puhastamisel tuleb kasutada 
ainult selleks ette nähtud puhastusvahendeid ja vajadusel pehmet 
lappi.

Loe hõbedast esemete ja ehete puhastamisest  
artiklist „Hõbeda puhastamine koduste vahenditega“
kiisukeauh1.blogspot.com/2016/12/hobeda-puhastamine-
koduste-vahenditega.html

või artiklist „VANAVANEMATE NIPID, kuidas lauahõbe 
särama lüüa“

nipid-kuidas-lauahobe -sarama-luua?id=72882465

Tuhmunud lauahõbe


