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ABSTRAKT: W artykule przedstawiono stosowane w lekkich obudowach materiały metalowe i
kształtowane z nich wyroby. Omówiono charakterystyczne parametry i różnice technologiczne
występujące w produkcji wyrobów. Przedstawiono ocenę odporności korozyjnej materiałów.
Metal materials and products used in lightweight claddings are presented in the paper. Discusses
the characteristic parameters and technological differences that occur in manufacturing. Presents
an assessment of the corrosion resistance of materials.
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