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TOPNIK GALTOP 
DO CYNKOWANIA ZANURZENIOWEGO 

WYROBÓW ZE STOPÓW ŻELAZA

Topnik GALTOP i wytworzona z jego udziałem kąpiel topnikowa umożliwia prawidłowe kształtowanie powłoki 
cynkowej   w   procesie   jednostkowego  cynkowania  zanurzeniowego  wyrobów   ze   stopów   żelaza  w  wysoko- 
i niskotemperaturowej odmianie. Wytworzona powłoka jest ciągła, jednorodna, gładka, jasna i błyszcząca. Dotyczy 
ona wyrobów ze stali predestynowanych do cynkowania jak i stali reaktywnych, wykazujących efekty Sandelina 
lub Sebisty’ego, a także wysokokrzemowych. Kąpiel topnikowa zapewnia bardzo dobre pokrycie wyrobów 
stalowych i tym samym skutecznie zapobiega w długim czasie ich utlenianiu podczas suszenia. Kompozycja 
topnika sprzyja synergicznemu podwyższeniu zwilżalności powierzchni stalowej przez kąpiel cynkowniczą.

Zastosowanie typowych topników w cynkowaniu zanurzeniowym prowadzi bardzo 
często do powstania różnych defektów powłoki. W szczególności niektóre obszary 
cynkowanej powierzchni mogą być niepokryte lub pokryte w niewystarczającym 
stopniu. Mogą też występować pęcherze, czarne plamy lub zagłębienia, które 
powodują, że wygląd powłoki i/lub odporność wyrobów ocynkowanych na korozję są 
nie do przyjęcia.

• brak dymienia podczas zanurzania 
    wyrobów stalowych w kąpieli 
    cynkowniczej

• cynkowanie zanurzeniowe
    niskotemperaturowe metodą suchą

Gotowe produkty ocynkowane 
z użyciem topnika GALTOP

CECHY I ZALETY PRODUKTU

• zapewnia bardzo dobre pokrycie 
    wyrobów stalowych i tym samym 
    skutecznie zapobiega w długim czasie
    ich utlenianiu podczas suszenia

• dostosowany do wyrobów ze stali 
    predestynowanych do cynkowania 
    jak i stali reaktywnych (wykazujących 
    efekty Sandelina lub Sebisty’ego 
    i wysokokrzemowych)

• kompozycja topnika sprzyja 
    synergicznemu podwyższeniu 
    zwilżalności powierzchni stalowej 
    przez kąpiel cynkowniczą

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Zgłoszenie patentowe

STAN ZAAWANSOWANIA

Produkt funkcjonuje na rynku

ZASTOSOWANIE

• cynkowanie zanurzeniowe
    wysokotemperaturowe metodą suchą

Proces cynkowania zanurzeniowego dostosowany jest do metalizacji wyrobów ze 
stopów żelaza z bardzo różnorodnych gatunków stali. W szczególności można cynkować 
wyroby stalowe i odlewy żeliwne o zawartości węgla aż powyżej 2%, zawartości fosforu 
do 0,1% i zawartości krzemu do ok. 1%.

Opracowany nowy skład chemiczny topnika GALTOP umożliwia wytwarzanie ciągłych, 
jednorodnych i gładkich powłok cynkowych na wyrobach ze stopów żelaza w procesie 
cynkowania zanurzeniowego. Nowy topnik w znacznym stopniu ogranicza lub eliminuje 
dymienie podczas zanurzania wyrobów stalowych w kąpieli cynkowniczej.

Powszechnie stosowany klasyczny topnik bardzo często jest źródłem obfitego dymienia 
podczas zanurzania wyrobów stalowych do kąpieli cynkowniczej.

Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, www.imn.gliwice.pl

Centrum Innowacji Transferu Technologii, tel. 32 238 05 00, ci�@imn.gliwice.pl

Rozwiązanie opracowano w trakcie realizacji projektu pt. "Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych stopów cynku do cynkowania zanurzeniowego, dostosowanych 
do określonego typu wyrobów stalowych" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH III, nr projektu K3/IN3/59/226279/NCBR/15


