Společnost SIGNUM je se svými osmi zinkovnami, strategicky rozmístěnými po celé České
republice a na Slovensku, významným a výkonným poskytovatelem žárového zinkování u nás.
Na trhu působíme od roku 1992. Jsme vaším spolehlivým partnerem pro žárové zinkování,
žárové odstředivé zinkování a třívrstvé povlakování ocelových trubek polyetylenem.
Vyrábíme také ocelové konstrukce pro významné stavby na celém světě.

Žárové zinkování

Žárové zinkování
Žárové zinkování je moderní trend antikorozní
ochrany oceli. Nabízí řadu výhod oproti jiným
antikorozním metodám.

Dlouhodobá ochrana oceli
Cenová výhodnost
Rovnoměrný slitinový povlak
Ochrana na všech vnějších, vnitřních i obtížně
přístupných plochách včetně hran

Technologie žárového zinkování
Při ponoření dílce do zinkové taveniny o teplotě
450 až 460°C nevzniká, na rozdíl od jiných povrchových úprav, pouze povlak zinku na oceli, ale
vytváří se intermetalické fáze železa a zinku
s vysokou tvrdostí a odolností proti otěru.
Tloušťka vytvořené vrstvy se obvykle pohybuje
v rozmezí 50 – 190 mikronů v závislosti na
chemickém složení a typu materiálu.
Žárové odstředivé zinkování

Možnost aplikace nátěru (duplexní systém)

Nabízíme vám také žárové odstředivé zinkování.
Tento speciální technologický proces je založen
na odstředění materiálu po vytažení ze zinkové
taveniny – docílí se tak vytvoření rovnoměrného
povlaku, který je např. u spojovacího materiálu bezpodmínečně vyžadován. Provádí se při
teplotě 530 - 560°C a používá se při povrchové úpravě drobných součástí, jako jsou např.
šrouby, třmeny, matice, podložky, čepy nebo jiné
menší ocelové dílce se závity.

Spolehlivost a odolnost
Odolnost proti mechanickým poškozením
Enviromentální šetrnost

Naše zinkovny splňují nejpřísnější evropské
parametry:

ČSN EN ISO 1461

DASt-Richtlinie 022

ČSN EN ISO 9001:2009
- CQS 2024/2014

A123/123 M - 12

IQNet CZ
- 2024/2014

Ideální ochrana Vaší oceli

Doplňkové služby zdarma
• technické poradenství
•p
 ředání certifikátů dokládajících kvalitu
zinkování
• možnost platby v EUR
•m
 ožnost osobního projednání poptávky
přímo u vás

Žárové zinkování krok po kroku
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Disponujeme moderním vozovým parkem.
Bude-li to možné, na vaše přání vám
nabídneme a zajistíme přepravu materiálu.

Bílá rez
Může se objevit pokud se zinkový povlak
v krátkém čase po pozinkování dostane do
kontaktu s vodou nebo nadměrnou vlhkostí.

dešti a mlze, zamezte jeho kontaktu s agresivními látkami, a pokud je to možné, skladujte
zboží pod střechou na suchých podložkách.

Bílá rez poškozuje obraz zinkování pouze
opticky, ale neovlivňuje kvalitu povrchové
úpravy a není důvodem reklamace. Tvorbě bílé
rzi můžete předejít vhodným skladováním
a přepravou. Vyhněte se transportu pozinkovaného materiálu na otevřených plošinách při

Pasivace
Konzervace neboli pasivace zinkového povlaku
proti bílé rzi umožňuje uchovat dlouhodoběji
vzhled čerstvě pozinkovaného materiálu
a chrání povlak před oxidací. Doba trvání pasivační ochrany je závislá na korozním prostředí.

Technická doporučení
před zinkováním vaší oceli

Chemické složení, povrch, hmotnost, jakost, tloušťka a drsnost základního materiálu ovlivní vzhled, nános a strukturu zinkového povlaku.

vhodné
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SUŠENÍ

nevhodné

Nedoporučujeme rozevřené
stavební díly
U rozevřených stavebních dílů
dochází k problémům jak
u pozinkování, tak u přepravy.
Pozinkování rovných stavebních dílů
je kvalitnější a hospodárnější.

Předcházejte deformacím
Zvažte možnost roztažení materiálu
a symetrické průřezy.

6
svar

ZINKOVÁNÍ

Pozor na „mrtvé“ rohy a úhly
Zajistěte radiusy či otvory
v přepážkách. U rámových konstrukcí z otevřených profilů dávejte
pozor na odvzdušnění a drenáže.

svar

Nezapomeňte na přítokové
a odtokové otvory
Z důvodu nebezpečí exploze je
nutné, aby duté konstrukce byly
opatřeny přítokovými a odtokovými
otvory. Jejich uspořádání a velikost
ovlivňuje kvalitu žárového
pozinkování.
vhodné

nevhodné

body zavěšení

Nesvařujte profily naplocho
Doporučujeme vyhnout se také
použití materiálů s velmi rozdílnou
tloušťkou stěny.

Umožněte zavěšení
Přítokové a odtokové otvory doporučujeme umístit ve svislé rovině
s otvory pro zavěšení.

Technická doporučení před zinkováním vaší oceli

• U nesprávně konstruovaných dílů se mohou
usazovat zbytky tavidla a zinkový popel.
• Různorodost konstrukce (plech, profilová
ocel – různé tloušťky) způsobují při ochlazování různý vzhled povrchu, eventuálně tepelné
deformace. Proto je vhodné zinkovat plechové
součásti zvlášť.
• Laserem pálené výrobky musí mít odhraněné
hrany a obroušené pálené plochy. Získáte tak
lepší přilnavost zinku na hranách výrobků.
• U profilů tvarovaných za studena může docházet k zesílení zinkového povlaku v pruzích
po směru tažení. Protikorozní vlastnosti povlaku tím nejsou nijak omezeny.
• Pozinkování ocelových dílů, které mají velikost
blížící se nebo přesahující velikost zinkové
lázně, konzultujte předem s vedoucím výroby.
• Informujte nás také o následné povrchové
úpravě materiálu (např. barvení, komaxitování,
sweepování) nebo o nutném zachování funkčních ploch konstrukce.

Složení materiálu
Při zinkování je důležité složení materiálu
(zejména obsah křemíku, fosforu a síry.) Může
totiž způsobit některé nežádoucí jevy, kterým
nejsme schopni zabránit – např. urychlenou
reakci železa se zinkem, při níž se vytvoří
silnější zinkový povlak, nebo více legovaných
vrstev.

Nevhodné pro zinkování
• barva na konstrukci
• extrémně mastný materiál
• hloubková koroze
• struska, mezery, póry a zápaly ve svárech
• neadekvátní

konstrukční řešení, např. kombinování materiálů s příliš rozdílnou tloušťkou
• při svařování není vhodné používat prostředky obsahující silikon – doporučujeme
separační prostředky na svařovací procesy bez
silikonu (např. Spectra WT 20, Spectra WELD
LP 101)
• lakové popisovače nejsou ideální pro žárové
zinkování – doporučujeme popisovače lihové
nebo na vodní bázi

Doporučujeme zinkovat ocel s obsahem
křemíku v rozmezí 0,12% – 0,20% a pod
0,03%.
Nedoporučujeme zinkovat ocel s obsahem
křemíku v rozmezí 0,03 – 0,12% hmotového podílu (hrozí zde tzv. Sandelinův efekt)
a s obsahem nad 0,20 %. Také vyšší obsah
fosforu připočtený ke křemíkovému obsahu může přispět k zesílení reakce železa se
zinkem.

Obsah křemíku v oceli
Tloušťka zinkové vrstvy [µm]

350
300
250
200

Matný nepřilnavý povrch

150
100

Lesklý přilnavý povrch

50
0
0,03

0,12

0,20

Obsah Si [%]

Technologické otvory
Žárové zinkování dutých konstrukcí není možné
provést bez technologických otvorů, a to kvůli
nebezpečí exploze. Je nezbytně nutné, aby duté
prostory měly dostatečně velké nátokové
a odvzdušňovací otvory. Jejich množství a velikost také významně ovlivňuje kvalitu povrchové
úpravy.
Jednotlivé díly musí mít také otvory pro zavěšení. Technologické otvory o průměru pod
8 mm mohou být po zinkování zalité. U větších
otvorů je nutný přídavek s ohledem na tloušťku
materiálu. Závity je nutné pročistit nebo je před
zinkem ochránit.
Na nedostatečné množství či nevhodně umístěné otvory budete upozorněni při příjmu zakázky.
Můžete vše vyřešit svépomocí, případně technologické otvory vypálí naši pracovníci. Tato služba
Vám bude na základě hodinové sazby připočítána k ceně zakázky.

Doporučené parametry

Rozměry dutého profilu v (mm)

Minimální ∅ otvoru v (mm) 
v případě konkrétního počtu
otvorů
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Zinkovny
České Budějovice
Hustopeče
Prostějov
Moravský Písek
Deštná
Prievidza - SK
Humenné - SK
Žilina - SK
Split - HR

25
let zkušeností

Telefon
+420 389 106 600
+420 519 818 204
+420 582 343 977
+420 518 399 531
+420 384 384 597
+421 465 427 773
+421 577 887 011
+421 41 5636 273
+385 (0)21 393 478

Rozměry vany
d. 12
š. 1,8
d. 12
š. 1,5
d. 7,5 š. 1,4
d. 4
š. 1,2
d. 4
š. 1,4
d. 7
š. 1,2
d. 4
š. 1,2
d. 9
š. 1,3
d. 10 š. 1,4
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miliony
tun pozinkované
oceli

7000
spokojených
zákazníků

Váš spolehlivý dodavatel
žárového zinkování
SIGNUM spol. s r.o.
Nádražní 41, Hustopeče
Tel.: +420 519 811 111
Email: sekretariat@signumcz.com
www.signumcz.com

www.signumcz.com
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