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Stop cynku o zwiększonej

odporności

na korozję
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Przedmiotem wynalaz'ku jest stop cy.nlru o zwięk
s2ionej oopornoś,ci na korozję.
Dotychczas znane i stosowane stopy cynku głównie ,cynkowo-glinowe lub powłoki cYlIlkowe w
szy,J::jkim czasie pOlkrywają się nalotem d ciemnieją
przy czym te ostatnie wyka71ują również ubytki
wagowe i to już po upływie paru miesięcy.
Celem wynalazku jest uniknięcie wyżej wymienionych niedogodności.
Cel ten osiągnięto przez wynalezienie stopu cynku według wynalazku, którego istota polega na
tym, że cynk zawtiera dodatek chromu w ilości od
0,05% do 5,50% wag·owo.
Korzystnym skutkiem wynala7lku jest to" że stopy te wykazują dużą odpol1IlOŚĆ na Iloorozję atmoSlferyc71ną ,zarówno w warunkach miejskich jak
i wiejskich. Stopy te po dwóch latach od chw'dli
wyGrona,nia nie matowieją oraz nie występuje w
przedmiotach z .naniesioną z nich powłoką ubytek
ciężaru pod wpływem agresywnego działania różnych środowisk

P r z y kła d. Wykonano stop cy!l1kowo chromo95% cynku li 5% chromu, który
poddano olbróbce plastycznej wykonując blachę
o ,gru\bości 1 mm. Następnie wycięto próbki o wymierach 21)x80 mm do badań porównawczy,ch w
komorze solnej zaWilerającej dwuprocef!lJtowy roztwór wodny 'sOlli kuchennej. Próby wyikonanowodniesieniu do pr6bek 'z blachy cynkowej. Blacha
cynkowa ulega ro7ltworzeniu po dwóch cyklach
w komorze Ilrorozyjnej, podczas gdy prótJki wylkiona:ne ze stopu według wynalaZikiu o 'składzie 95%
cynku li 5% chromu nie ulegały widocznym zmianom !PO dwunastu cyklach.
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chrom, znamieony tym, że zawiera
wagowochl'Olll1uod 0,05% do 5,50%, a resztę stanowi cYJILk.
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