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IŠVADOS 
 

dėl pagreitintų cinko pagrindu pagaminto mišinio „Galvanol“ apsauginių savybių 
nustatymo rezultatų 

 

1. Bandymų objektas. Cinko pagrindu pagamintas mišinys (CPPMD) „Galvanol“ (TU 2312-
001-61702992-2009), kurį pagamino RAĮ „Mokslinis-Gamybinis Antikorozinės Apsaugos 

Centras“, skirtas naudoti atmosferinėmis sąlygomis, vandeninėse terpėse, įrangos, 
metalinių konstrukcijų, įvairių pramonės šakų statinių, transporto, komunalinio ūkio objektų, 
pagamintų iš anglinio plieno apsaugai nuo korozijos. 
 
2. Bandymų tikslas. Nustatyti mišinio „Galvanol“ apsaugines savybes naudojant pagreitintus 
korozinius elektrocheminius metodus ir gautus rezultatus palyginti su karštojo cinkavimo 
būdu dengtais angliniais plienais. 
 

З. Bandymo metodai. Koroziniai elektrocheminiai bandymai atliekami A. N. Frumkino vardo 
laboratorinėje bazėje IFCE RAN (aukštų temperatūrų bandymų vandeninėse terpėse 
laboratorija). Buvo bandoma 100 metalinių bandinių (50 х 50 х 5 mm), nuvalytų šratasraučiu 

būdu iki Sa 2,5 lygio (ISO 8501-1:1998), nuvalymo lygis 1 (GOST 9.402-2004 VAKSS, 9 
lent.), po to beorio dažymo būdu (GOST 9.105-80, I medžiagų grupė) bandiniai buvo 
padengti vienu „Mokslinio ir gamybinio centro“ pagaminto mišinio „Galvanol“ sluoksniu, kurio 
storis 30±15 μ (padengta iš abiejų pusių). Dangos storis buvo kontroliuojamas magnetiniu 
dangos storio matuokliu МТ101 (GOST R 51649, GOST 18353, ISO 2808). Palyginimui taip 

pat buvo bandomos karštojo cinkavimo dangos (GOST 9.307-89), dangos storis 15±5 μ. 
Koroziniai elektrocheminiai mišinio bandymai atliekami bandinius visiškai panardinant į jūros 

vandens tirpalą pagal ISО 11306 esant 20 °С ir 40 °С temperatūrai (1 200 val. laikotarpiu), į 

gėlą vandenį esant 20 °С – 320 valandų (DIN 50930, 3 p.), taip pat atliekant 50 ciklų korozinį 
bandymą esant 100 % drėgniui pagal SАЕ J2334. 
Tam, kad būtų nustatyti tolygios (ištisinės) korozijos (Kp) greičio ir pitingo formavimosi 
(GOST 9.908-85) rodikliai bei korozinių procesų charakteristikos, buvo naudojami tiesinio 
poliarizacinio pasipriešinimo (TPP, GOST 9.514-99), nulinio pasipriešinimo amperometrijos 
(NPA) ir potenciometrijos metodai, atlikti universaliame automatiniame korozijos matavimo 
įrenginyje „Ekspert-004“ (TU 4215-00652722949-04, RAĮ „Ekoniks-Ekspert“, Maskva), taip 



pat buvo vertinami išoriniai išvaizdos pokyčiai per korozijos bandymus, dangos svoris 
apskaičiuojamas gravimetrijos būdu (tikslumas iki 0,00001 g). 
 
4. Bandymų rezultatai  

4.1. Vidutinis mišinio „Galvanol“ korozijos greitis panardinus į jūros vandenį esant 20 
°С 

temperatūrai yra 0,03–0,04 mm/metus (per 320 val.), esant 40 °С – 0,1 mm/metus (488 val.) 
ir pagal TPP ir gravimetrijos duomenis toliau mažėja iki 0,05 mm/metus. Cinkuota plieno 
danga per dvejus metus natūralių bandymų [1] esant 20 °С koroduoja 0,02–0,025 mm/metus 
greičiu, esant 40 °С – 0,1–0,2 mm/metus. 
Tokiu būdu mišinys „Gavanol“ jūros vandenyje esant vienodam storiui apsauginėmis 
savybėmis nenusileidžia cinkuotoms dangoms ir priskiriamos atsparioms medžiagoms 
(korozinis atsparumas pagal GOST 13819-68 yra 4 balai). 

4.2 Gėlame vandenyje vidutinis mišinio „Galvanol“ korozijos greitis esant 40 °С temperatūrai 
sudaro 0,008 mm/metus (pagal GOST 13819-68 atsparumas yra 3 balai), cinkuotų paviršių 

esant 20 °С ir 40 
°С 0,02 ir 0,07 mm/metus. Remiantis šiais duomenimis daroma išvada, kad 

mišinys „Galvanol“ gėlame vandenyje yra atsparus (pagal 13819-68 – 3 balai) ir esant 

vienodam mišinio dangos storiui savybėmis yra geresnis už cinko dangą. 
4.3. Vidutinis vienu mišinio „Galvanol“ sluoksniu dengto plieno korozijos greitis 50 ciklų 
bandymo metu pagal SAE J2334 esant 100 % santykiniam drėgniui ir 40 °С temperatūrai 

(pagreitintas bandymas, imituojantis atmosferos poveikį) pagal TPP duomenis ir gravimetriją 
sudaro apie 2 μ/metus, o cinkuotų metalo paviršių – 10–30 μ /metus. Pagal žinynų duomenis 

[1] cinko dangų korozijos greitis atmosferinėmis sąlygomis (priklausomai nuo užterštumo 
sudaro 2–10 μ/metus. 

Remiantis šiais duomenimis galima daryti išvadą, kad mišinys „Galvanol“ yra pakankamai 
atsparus atmosferos sąlygoms (pagal GOST 13819-68 – 2 balai), o esant vienodam sluoksnio 
storiui jos atsparumas geresnis nei cinkuotų dangų. 

 
5. Išvados 
Remiantis pagreitintų korozinių elektorcheminių metodų rezultatais, cinko pagrindu 
pagamintu mišiniu „Galvanol“ dengti angliniai plienai vandeninėse terpėse (jūros ir gėlas 
vanduo) ir atmosferinėmis sąlygomis pagal suteikiamą apsaugą nėra prastesni už karštojo 
cinkavimo dangas arba yra geresni už jas. 
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