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Destacam-se neste caso metais como alumínio
e zinco.
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Revestimentos empregando metais mais
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Tabela1. Potenciais mais nobres de revestimento de níquel e cobalto em relação ao substrato
indicam melhora no desempenho frente à corrosão de aço API P110 (fonte 2).

SISTEMA

ECORR (MV)

Revestimento de níquel

-0,249

Revestimento de cobalto

-0,404

Aço API P110

-0,659
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