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Názov:

Oceľový materiál určený na extrémne zaťaženie vzhľadom na vonkajšie prostredie

(57)

Anotácia:
Technické riešenie sa týka oceľového materiálu, výhodne
vo forme drôtu, určeného na extrémne zaťaženie vzhľadom
na vonkajšie prostredie, vybaveného aspoň na časti svojho
povrchu povlakom, pričom povlak obsahuje od 0,1 %
hmotn. do 5 % hmotn. medi, od 1 % hmotn. do 15 %
hmotn. hliníka a od 84 % hmotn. do 98 % hmotn. zinku,
vztiahnuté na celkovú hmotnosť povlaku. Povlak ďalej výhodne obsahuje od 0,01 % hmotn. do 1 % hmotn. striebra,
vztiahnuté na celkovú hmotnosť povlaku. Na vytvorenie
ochrannej glazúry, s tvrdosťou vyššou než povlak, je povlak
oceľového materiálu na svojom povrchu vybavený aspoň
jednou ďalšou, výhodne dvomi od seba nezávisle usporiadanými ochrannými vrstvami nanočastíc kovov, t. j. medi,
hliníka a zinku, prípadne striebra.
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