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Na całym świecie koszty zniszczeń, będących wynikiem
korozji są szacowane na miliardy dolarów rocznie. Pomimo
tego świadomość zagrożeń, jakie niesie korozja jest wciąż
bardzo niska.
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PROBLEM ŚWIADOMOŚCI
KOROZYJNEJ
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Na czym polega proces cynkowania
ogniowego?
Przemysłowe zastosowanie metody Malouin’a nie było możliwe, aż
do 1836 roku, kiedy wynaleziono sposób czyszczenia powierzchni
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żelaza przez trawienie. Odkrycie to pozwoliło wykorzystać cynkowanie ogniowe na szerszą skalę. Obecnie proces cynkowania składa się
z kilku technologicznie zaawansowanych etapów wstępnych, które
przygotowują materiał do zanurzenia w kąpieli cynkowej. Głównym
ich celem jest mechaniczne usunięciu niejednorodności przylegających do powierzchni cynkowanego przedmiotu (piasek, rdza czy
pozostałości starej warstwy ochronnej), odtłuszczenie powłoki z substancji woskowatych lub oleju oraz zanurzeniu elementów stalowych
w roztworze wodnym chlorku cynku i chlorku amonu. Ostatni etap
procesu cynkowania polega na zanurzeniu uprzednio przygotowanego podłoża stalowego w kąpieli stopionego cynku o temperaturze
445-455°C. W tych warunkach cynk i żelazo ulegają bardzo szybkiej
reakcji chemicznej, co skraca czas zanurzenia powierzchni stalowych
w ciekłym cynku do kilku minut. Na drodze dyfuzji czyli przenikania
atomów cynku w zewnętrzną warstwę stali, powstaje powierzchniowy stop żelazo-cynk zawierający różny stosunek obydwu składników.
W konsekwencji otrzymuje się powłokę stopową trwale związaną
ze stalą, która chroni konstrukcję przed działaniami mechanicznymi
i chemicznymi. Prawidłowo wykonana powłoka cynkowa w zależności od jej grubości, agresywności środowiska i erozji mechanicznej
wytrzymuje od 40 do 100 lat.
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