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Dangos, kuriai naudotas pilkos spalvos šalto cinkavimo mišinys „Galvanol“, su 
įpjova atsparumo bandymo druskos rūke rezultatų išvados 

 
 

Darbai atlikti vadovaujantis papildoma 2012-08-15 sutartimi Nr. 2, papildančią 2012-06-09 
sutartį Nr. 076/12, sudarytą su RAĮ „Mokslinis-Gamybinis Antikorozinės Apsaugos Centras“, 
Maskva. 
Pagal užsakovo techninius reikalavimus bandomojoje  laboratorijoje „LKP-CHOTKOVO-
TEST“ buvo pagaminti bandiniai ir atlikti dangos, kuriai naudotas pilkos spalvos šalto jo 
cinkavimo mišinys „Galvanol“ (TU 2312-001-61702992-2009), su įpjovimais atsparumo 
druskos rūke bandymai. 
Bandymai buvo atliekami pagal GOST 9.401-91 „VAKSS. Dažų danga. Bendrieji reikalavimai ir 
metodai pagreitintų bandymų, skirtų nustatyti atsparumą klimatinių faktorių poveikiui“  B 
metodą „dangos atsparumo druskos rūkui nustatymas“  (korozijos iš įpjovos sklidimas). 
 
Bandymų tikslas.  
Bandymai buvo atliekami siekiant nustatyti dangos, kuriai naudotas pilkos spalvos šalto jo 
cinkavimo mišinys „Galvanol“, su įpjova atsparumą korozijai veikiant druskos rūku. 
 
Bandymų objektas.  
Bandymų objektas yra danga, kuriai naudotas pilkos spalvos šaltojo cinkavimo mišinys 
„Galvanol“, ir kuria padengtas plienas Nr. 3. Plieno paviršius buvo nuvalytas abrazyviniu būdu 
(šiurkštumas Rz=9–23 μm). 
Šaltojo cinkavimo mišinys „Galvanol“ (TU 2312-001-61702992-2009) skirtas įrangos ir metalo 
konstrukcijų išorinių ir vidinių paviršių apsaugai nuo korozijos, taip pat ir cinkuotų dangų 
remontui. 
 



Ruošinių paruošimas.  
Užsakovas pateikė paruoštus 3 bandinius. Bandinių žymėjimas G1–G3. 
Pateiktų bandinių dangos storis buvo matuojamas pagal GOST Р51694-2000 „Dažymo 
medžiagos. Dangos storio nustatymas “ magnetiniu dangos storio matuokliu СМ-8826FN 
Nr. N442352 (patikros liudijimas SP filialas FBĮ „Maksvos srities CSM“ Nr. АА6048840, galioja iki 
2013-04-23). Matavimų rezultatai pateikti lentelėje. 
Prieš atliekant bandymus, paruoštos dangos buvo 7 paras laikomos laboratorinėmis sąlygomis 
esant (20±2) °С temperatūrai, santykinis oro drėgnis ne daugiau 80 % (psichrometras 
„VIT-1“ Nr. 19, patikra galioja iki 2013-04-05), neveikiamos tiesioginių saulės spindulių, kad būtų 
baigti dangos formavimosi procesai ir pasiektos eksploatacinės sąlygos. 
 
Bandymo atlikimas.  
Dangos, kuriai naudotas pilkos spalvos šaltojo cinkavimo mišinys „Galvanol“, atsparumo 
druskos rūko poveikiui bandymas atliekamas taip:  specialiu pjovimo įrankiu bandiniuose 
danga įpjaunama iki metalo atliekant kryžiaus formos 0,5 mm pločio įpjovas . Bandiniai su 
kryžiaus formos įpjovomis įdedami į druskos rūko kamerą,  bandomuoju paviršiumi į viršų, 
paversti 20±5° kampu vertikalios krypties atžvilgiu. 
Druskos rūko kamera SSC/400 Nr.  2258/06 (periodinės atestaci jos  protokolo Nr. 05-
2012, galioja iki 2013-06-05) užtikrino nepertraukiamą natrio chlorido (NаСl), kurio 
koncentracija (50±5) g/dm3 purškimą esant (35±2) °С temperatūrai, рН=7,02. Mišinio рН 
kontroliavo рН-121 Nr. 2456 (patikros liudijimas Nr. АА 6030741, galioja iki 2012-12-23). Vidutinis 
tirpalo surinkimo greitis į kiekvieną rinktuvą buvo matuojamas kas 24 val. ir sudarė 1,0–1,2 ml/val. 
Tirpalui paruošti buvo panaudotas chemiškai švarus natrio chloridas (NаСl) GOST 4233-77, 
kokybės pasas Nr. 3345, 55 partija, pagaminimo data 2011-08, АB „REACHIM“, Maskva. 
Periodiškai buvo atliekama vizualinė bandinių apžiūra, nepažeidžiant bandomojo dangos 
paviršiaus. Buvo sekama, kad bandiniai su danga per apžiūras visiškai neišdžiūtų. Apžiūrų, 
kurios buvo atliekamos kas 24 val., trukmė neviršijo 30 min. Baigus bandymus bandiniai buvo 
išimti iš kameros ir buvo nuplauti švariu vandeniu, kad būtų pašalinti druskos tirpalo likučiai nuo 
bandinių paviršiaus. Po to iš karto buvo ištirti bandomieji paviršiai, ar nėra suardymo požymių. 
Per bandymus paviršiaus vertinimas buvo atliekamas pagal GOST 9.40784 „VAKSS. Dažų danga. 
Išorinės išvaizdos vertinimas. 
Pagal GOST 9.401-91 (1.14 punkto) reikalavimus korozijos išplitimo dydis nuo 
įpjovos turi būti ne d idesnis kaip 2,0 mm. 
 
Bandymų rezultatai.  
Druskos rūko kameroje dangos bandiniai buvo bandomi 1 080 valandų . Apibendrinti 
matavimų rezultatai pateikti lentelėje. Bandymų rezultatų analizė parodė, kad pilkos 
spalvos mišinys „Galvanol“ atlaikė 960 valandų bandymus druskos rūko kameroje. Po 960 
bandymo valandų ant 100 % bandinio paviršiaus ploto atsirado taškinė balta korozija ir 
jos židinių, taip pat atskirų korozijos taškų atsirado įpjovoje. Po 1 080 bandymo 
valandų visuose dangos bandiniuose korozija  pažeidė metalą (iki 3 % paviršiaus 
bandinyje G-1, dangos storis 107–136 μm (АZ4), iki 7 % – bandinyje, kurio dangos storis 89–106 
μm (АZ5) ir iki 10 % (АZ5) – bandinyje, kurio dangos storis yra 70–90 μm). Korozijos 
sklidimas iš įpjovos nepasireiškė. Visuose dangos bandiniuose matoma tik metalo korozija ties 
įpjovimu. 
Papildomai nustatyta paviršiaus adhezija pagal GOST 15140-78 „Dažymo medžiagos. 
Adhezijos nustatymo metodai“, 2 metodą (tinklinių įpjovų metodas) įrenginyje АD-3 Nr. 6 
(periodinio atestavimo protokolas, SP filialas FBĮ „Maskvos srities CSM“ Nr. 259, galioja iki 
2013-02-01) iki ir po 1 080 bandymų valandų. Dangos adhezija iki ir po bandymo vertinama 
1 balu. 
 
 
 



 
Išvados. 
Dangos, kurios storis 70–136 μm ir kuriai naudotas pi lkos spalvos šalto jo 
cinkavimo m iš inys „Galvanol “,  dengtos ant pl ieno Nr. 3, kurio paviršius buvo 
apdorotas šratasraučiu būdu  (Sa 2½), su įpjovimu atsparumas druskos rūko 
poveikiu i pagal GOST 9.401-91 B metodą sudarė 960 valandų. 
 
 

 
LKM ir dangų bandymų laboratorijos vadovas  <parašas>  V. N. Pučkova 
 
Mokslinis darbuotojas   <parašas>  N. F. Prostjakova 
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Pi lkos spalvos šalto jo  cinkavimo mišinio „Galvanol“  atsparumo druskos rūko poveik iui  bandymų rezul tatai  pagal  GOST 
9.401-91 B metodą  

 
Lentelė 

Danga ant 
švaraus metalo 
(plienas Nr. з) 

Bandinio 
ženklinimas 

Faktinis 
dangos 
storis,  

μm 

Bandymų rezultatai, val. 

24–48 120 240–480 720–960 1 080 

Pilkos spalvos 
šaltojo 

cinkavimo 
mišinys 

„Galvanol“ 

G-1 107–136 Cinko korozija įpjovoje. 
 

A31* 

Cinko korozija įpjovoje. 
 

A31* 

Taškinė cinko korozija 100 % 
dangos paviršiaus 

 
A31* 

Balta taškinė cinko korozija 
ir jos židiniai. Taškinė 

plieno korozija įpjovoje. 
 

АЗ1* 

Balta taškinė cinko 
korozija ir jos židiniai 

Taškinė plieno korozija 
įpjovoje. Atskiri plieno 
korozijos taškai iki 3 % 

dangos paviršiaus. 
A34* 

G-2 89–106 Cinko korozija įpjovoje. 
 

A31* 

Cinko korozija įpjovoje. 
 

A31* 

Taškinė cinko korozija 100 % 
dangos paviršiaus 

 
A31* 

Balta taškinė cinko korozija 
ir jos židiniai. Taškinė 

plieno korozija įpjovoje. 
 

АЗ1* 

Balta taškinė cinko 
korozija ir jos židiniai 

Taškinė plieno korozija 
įpjovoje. Atskiri plieno 
korozijos taškai iki 7 % 

dangos paviršiaus. 
A35* 

G-3 70–90 Cinko korozija įpjovoje. 
 

A31* 

Cinko korozija įpjovoje. 
 

A31* 

Taškinė cinko korozija 100 % 
dangos paviršiaus 

 
A31* 

Balta taškinė cinko korozija 
ir jos židiniai. Taškinė 

plieno korozija įpjovoje. 
 

АЗ1* 

Balta taškinė cinko 
korozija ir jos židiniai 

Taškinė plieno korozija 
įpjovoje. Atskiri plieno 

korozijos taškai iki 10 % 
dangos paviršiaus. 

A35* 

* Pastaba: dangos apsauginių savybių vertinimas neatsižvelgiant į įpjovos sritį.
 
<antspaudas: PVRN 1035008351740 / RAĮ MOKSLINIS GAMYBINIS SUSIVIENIJIMAS „LAKOKRASPOKRITIJE“ / MASKVOS APSKRITIS, 

CHOTKOVO> 


