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INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA KONSTRUKCJI 

 DO CYNKOWANIA OGNIOWEGO 

 

Niniejszy dokument w sposób ogólny określa wymagania, jakie musi spełniać materiał 

przeznaczony do cynkowania ogniowego metodą zanurzeniową zgodnie z normą PN EN ISO 1461.  

1. WYMIARY KONSTRUKCJI  

Vistal Ocynkownia Sp. z o.o. dysponuje wannami o wymiarach roboczych: 

 Długość 6800 mm; 

 Szerokość 1150 mm; 

 Wysokość 1800 mm. 

Istnieje możliwość wykonania procesu na elementach przekraczających powyższe wymiary, 

po uprzednim kontakcie z Działem Handlowym.  

2. SKŁAD CHEMICZNY STALI  

Skład i struktura stali ma znaczący wpływ na jakość powłoki cynkowej, szczególnie 

na przyczepność, grubość, połysk, gładkość. Zalecane jest cynkowanie stali, gdzie zawartość: 

 Węgla (C) i Krzemu (Si) nie przekracza 0,5%; 

 Krzemu (Si) nie przekracza 0,03% lub mieści się w przedziale od 0,12% do 0,25%;  

 Krzemu (Si) i Fosforu (P) x 2,5 nie przekracza 0,03% lub mieści się w przedziale od 0,12% 

do 0,25%; 

Wykonawca na każdym etapie realizacji zastrzega możliwość wglądu w atesty hutnicze 

dostarczonego materiału.   

3. SPOSÓB WYKONANIA KONSTRUKCJI  

Elementy przeznaczone do cynkowania ogniowego powinny być wykonane z materiałów 

o zbliżonej grubości. W przypadku, kiedy różnica pomiędzy elementami przekracza 5 mm, 

konstrukcja powinna być rozcięta, a elementy cynkowane osobno.  

Krawędzie elementu powinny być sfazowane / wyoblone / ogradowane, celem zwiększenia 

odporności na uszkodzenia mechaniczne. Ostre zadziory czy nadpalenia powstałe na skutek cięcia 

materiału powinny być usunięte.  

Elementy powinny być wykonane z jednolitego gatunku stali, nie jest także dopuszczalne łączenie 

czarnej stali ze stalą ocynkowaną.  
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Podczas projektowania materiału należy unikać pozostawiania szczelin lub wnęk pomiędzy 

elementami.  

Szczeliny, pęknięcia, pęcherze, pustki gazowe, kratery w połączeniach spawalniczych mogą 

powodować gromadzenie się resztek kwasu lub topnika. Efektem są tak zwane „krwawe wycieki” 

lub niedocynkowania, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

Wady hutnicze, także te niewidoczne nieuzbrojonym okiem, takie jak łuskowatość, chropowatości, 

wżery, zawalcowania mogą być przyczyną pękania powłoki, za co Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności.  

Wewnętrzne naprężenia materiałowe powstałe na skutek spawania, walcowania, tłoczenia, mogą 

powodować odkształcenia oraz deformację materiału, za co Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności.  

Części ruchome takie jak sworznie, zawiasy, przeguby, miejsca gwintowane mogą zostać podczas 

procesu zalane powłoką cynkową. Celem uniknięcia ich unieruchomienia, należy je pokryć 

separatorem cynkowniczym lub farbą dwuskładnikową, albo uzgodnić z Wykonawcą inną metodę 

wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gwinty wewnętrzne i zewnętrzne pomimo 

zabezpieczenia, po zakończeniu procesu mogą wymagać dodatkowej kalibracji. 

4. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI  

Powierzchnia materiału nie może posiadać zanieczyszczeń, których usunięcie nie jest możliwe 

w procesie obróbki chemicznej przed cynkowaniem, przez odtłuszczanie i trawienie. 

Są to w szczególności:  

 Nadmierna warstwa zendry / zgorzeliny;   

 Powłoka malarska / oznaczenia farbą / lakierami / mazakami olejnymi;  

 Substancje smoliste / smary / łuszcz / olej;   

 Pozostałości po połączeniach spawalniczych / żużel / odpryski / preparaty spawalnicze 

zawierające silikon. W przypadku spawania elektrodą należy usunąć szlakę spawalniczą;   

 Pozostałości po obróbce strumieniowo – ściernej: piasek, śrut, żużel pomiedziowy;  

 Zanieczyszczenia materiału poddanego badaniom NDT.  

Oznaczenie materiału podczas prefabrykacji konstrukcji należy wykonywać kredą lub stosować 

tabliczki znamionowe.  
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5. OTWORY / UCHWYTY TECHNOLOGICZNE  

Cynkowanie ogniowe jest metodą zabezpieczającą antykorozyjnie powierzchnię zewnętrzną 

i wewnętrzną konstrukcji. Stopiony cynk i roztwory służące do przygotowania powierzchni podczas 

obróbki chemicznej (odtłuszczania, trawienia, topnikowania, płukania), muszą swobodnie 

cyrkulować w każdym punkcie wyrobu.  

Należy unikać przestrzeni zamkniętych lub połączeń materiału powodujących powstanie pustek 

powietrznych. W takim przypadku istnieje ryzyko powstania obszarów pozbawionych powłoki 

cynkowej jak również rozerwania i deformacji konstrukcji.   

Każdy element powinien posiadać otwory technologiczne odpowietrzające i ściekowe. Wielkość 

i ilość otworów uzależniona jest od rodzaju materiału, co zobrazowano w poniższej tabeli.   

 

1 2 4

15 15 20x10 8 - -

20 20 30x15 10 - -

30 30 40x20 12 10 -

40 40 50x30 14 12 -

50 50 60x40 16 12 10

60 60 80x40 20 16 10

80 80 100x50 20 16 12

100 100 120x60 25 20 12

120 120 160x80 30 25 20

160 160 200x120 40 25 20

200 200 260x140 50 30 25

Wymiary profilu zamkniętego (mm)
Minimalna średnica otworu (mm) po przeciwległych 

końcach kształtownika odpowiednio po ilości otworów

 

 

Należy przewidzieć kierunkowość otworów odpowietrzających i ściekowych tak, by znajdowały 

się po przeciwległych stronach na dole i na górze. 

Przestrzenie zamknięte utworzone przez wspawanie węzłówek usztywniających belki nośne 

lub usztywniające podstawę kształtownika powinny mieć nawiercone otwory bądź obcięte 

narożniki w celu swobodnego spływu cynku.  
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Materiał należy przygotować w sposób umożliwiający podwieszenie materiału do oprzyrządowania 

technologicznego. Otwory technologiczne można zastąpić przez wspawanie uchwytów 

technologicznych na obu końcach elementu.  

6. DOSTAWA MATERIAŁU  

Warunkiem przyjęcia zlecenia jest dostarczenie materiału na paletach / przekładkach / 

opakowaniach umożliwiających bezpieczny rozładunek przy użyciu urządzeń dźwigowych 

lub wózków jezdniowych.  

7. INFORMACJE DODATKOWE  

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powłoki cynkowej powstałe w skutek 

dostarczenia materiału nienależytej jakości i nieprzygotowanych zgodnie z „INSTRUKCJĄ 

PRZYGOTOWANIA KONSTRUKCJI DO CYNKOWANIA OGNIOWEGO”.  

Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania cynkowania ogniowego, jeśli zachodzi 

konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, a także do dodatkowego wynagrodzenia.  

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.  

 


