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Mostostal SIEDLCE 

NIE MALUJ - OCYNKUJ, raz na zawszel 

ocynkowana szklarnia 
ocynkowane schody 

ocynkowany kosz na ś 

ocynkowane ogrodzenie 

ocynkowane k atki 
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CYNKOWANIE OGNIOWE 

Cynk to numer I na liście najtrwalszych zabezpieczeń antykorozyjnych. Jest to srebrzysty metal 

o temperaturze topnienia 419 °C. Jako mikroelement jest niezbędny dla organizmów żywych, odgrywa ważną rolę

w przemianie materii człowieka i zwierząt, odpowiada za dobre funkcjonowanie m.in. zmysht wzroku oraz systemu
odpornościowego. Wśród licznych zastosowań cynku na pierwsze miejsce wysuwa się ochrona stali przed korozją
metodą cynkowania ogniowego.
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Cynkowanie ogniowe 

PRZYKŁADY PRZYGOTOWANIA KONSTRUKCJI DO PROCESU CYNKOWANIA OGNIOWEGO 

Zbiorniki 

PRAWIDLOWO NlEPRA WIDŁOWO 

Kołnierze i króćce powinny 
kończyć sii, równo z wcw
nęt rzną powierzchnią 
zbiornika. 

Wewnętrzne przestrzenie 
powinny mieć zapewnio
ny odpowiedni przepływ 
cynku. 

Grupy stali. Zawartość krzemu[%] 

Niskok.rzemowe do 0,04 

Sandelinowskie od 0,04 do O, 14 

Sebisty od 0,14 do 0,25 

Wysokokrzemowe powyżej 0,25 

Tabela 2: Wygląd ogniowej powłoki cynkowej na róinych stalach 

Sposoby podwieszenia 

Podwieszenie z wykorzystaniem 
01wor ów mon1aiowych. 

Roz wiązanie iakic jcs1 moiliwc, 
jeżeli nic spowoduje to odkształcenia 
konst rukcji podczas tran sportu 
oraz procesu cynkowania. 

Podwi eszenie z wykorzystaniem 
dodatkowych uchwytów. 

Jeżeli w elemencie nie ma otworów 
montażowych lub powieszenie za nic 
moic spowodować odksz1ałc cnie 
konstrukcji podczas transponu oraz 
proc esu cynkowa n i a, koniec zne 
j e st wykon anie d o d a t k o wy c h  
uchwytów w postaci otworów lub uszu. 
Dodatkowe uchwyty naleiy wykonać 
w odległości 1/4 długości elementu od 
obu końców. 

Ogniowa powłoka cynkowa (wygląd) 

srebrzysta, 
błyszcząca 

szara, matowa, 
chropowata, krucha 

srebrzysto 
błyszcząca do 
matowo szarej 

matowa, szara,

krucha 

Rodzaj profila Ilość koniecznych do wykonania otworów 

• ■ -
Wymiary wewnętrzne profilu 

zamkniętego mniejsze niż (mm) 

15 15 2ox10 

20 20 30X15 

30 30 4QX2Q 

40 40 SOx30 

50 SO 60X40 

60 60 80x40 

80 80 100X60 

100 100 120x80 

120 120 160X80 

160 160 2oox120 

200 200 260X140 

250 250 350x150 

300 300 400><-200 

400 400 500x300 

500 500 6QQX40Q 

1 2 4 

Minimalna średnica otworów (mm) w przeciwległych 

końcach profilu: 

8 - -

10 

10 

-

12 

12 

10 

14 

12 

10 

16 

12 

12 

20 

16 

14 

25 

25 

18 

30 

30 

25 

40 

40 

30 

60 

SO 

50 

80 

80 

60 

120 

100 

100 

150 

150 

150 

200 

200 

-

300 

-

-

Tabela 3: Wymag�lnc mirumalue średu.ice 
otworów 1eclmologicznych w zależności 
od wymiarów pro(Lla i wielkości przekroju 
ksltaliQwnika. 






