Spoločnosť Elektrovod Slovakia je so svojimi tromi zinkovňami, strategicky rozmiestnenými
po celom Slovensku, významným a výkonným poskytovateľom žiarového zinkovania u nás.
Na trhu pôsobíme od roku 1950. Sme Vašim spoľahlivým partnerom pre žiarové zinkovanie.
Vyrábame tiež priehradové stožiare vysokého napätia na prenos elektrickej energie, antény
a ďalšie oceľové konštrukcie pre významné stavby na celom svete.

ŽIAROVÉ ZINKOVANIE

Žiarové zinkovanie
Žiarové zinkovanie je moderný trend antikoróznej ochrany ocele. Ponúka množstvo výhod
oproti iným antikoróznym metódam.

Dlhodobá ochrana ocele
Cenová výhodnosť
Rovnomerný zliatinový povlak
Ochrana na všetkých vonkajších, vnútorných
aj obtiažno prístupných plochách vrátane hrán
Možnosť aplikácie náteru (duplexný systém)
Spoľahlivosť a odolnosť
Odolnosť proti mechanickým poškodeniam
Environmentálna šetrnosť

Naše zinkovne spĺňajú najprísnejšie európske
parametre:
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Technológia žiarového zinkovania
Pri ponorení dielca do zinkovej taveniny s teplotou 450 až 460°C nevzniká, na rozdiel od iných
povrchových úprav, iba povlak zinku na oceli, ale
vytvárajú sa intermetalické fázy železa a zinku
s vysokou tvrdosťou a odolnosťou proti oteru.
Hrúbka vytvorenej vrstvy sa obvykle pohybuje
v rozmedzí 50 – 190 mikrónov v závislosti od
chemického zloženia a typu materiálu.
Žiarové odstredivé zinkovanie
Ponúkame Vám tiež žiarové odstredivé zinkovanie. Tento špeciálny technologický proces je
založený na odstredení materiálu po vytiahnutí
zo zinkovej taveniny – docieli sa tak vytvorenie
rovnomerného povlaku, ktorý je napr. u spojovacieho materiálu bezpodmienečne vyžadovaný.
Vykonáva sa pri teplote 530 - 560°C a používa
sa pri povrchovej úprave drobných súčastí, ako
sú napr. skrutky, strmene, matice, podložky, čapy
alebo iné menšie oceľové dielce so závitmi.
Odstredivé žiarové zinkovanie poskytujeme
v našej partnerskej zinkovni v Hustopečiach pri
Brne.

Ideálna ochrana Vašej ocele

Doplnkové služby zadarmo
• technické poradenstvo
• odovzdanie certifikátov preukazujúcich
kvalitu zinkovania
• možnosť osobného prerokovania dopytu
priamo u Vás

Žiarové zinkovanie krok za krokom
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Disponujeme moderným vozovým parkom.
Ak to bude možné, na Vaše želanie Vám
ponúkneme a zabezpečíme dopravu materiálu.

Biela hrdza
Môže sa objaviť, ak sa zinkový povlak v krátkom čase po pozinkovaní dostane do kontaktu
s vodou alebo nadmernou vlhkosťou. Biela
hrdza narúša obraz zinkovania iba opticky,
neovplyvňuje však kvalitu povrchovej úpravy, a teda nie je dôvodom k reklamácii.

Tvorbe bielej hrdze môžete predísť vhodným
uskladnením a prepravou. Vyhnite sa preprave
pozinkovaného materiálu na otvorených plošinách pri daždi a hmle, zamedzte jeho kontaktu
s agresívnymi látkami a pokiaľ je to možné,
uskladnite tovar pod strechou na suchých
podložkách.

tavidlo

Technické odporúčania
pred zinkovaním Vašej ocele

Chemické zloženie, povrch, hmotnosť, akosť, hrúbka a drsnosť základného materiálu ovplyvní vzhľad, nános a štruktúru zinkového povlaku.

vhodná
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SUŠENIE

nevhodná

Neodporúčame roztvorené
stavebné diely
Pri roztvorených stavebných dieloch
dochádza k problémom ako pri pozinkovaní, tak aj pri preprave. Pozinkovanie rovných stavebných dielov
je kvalitnejšie a hospodárnejšie.

Predchádzajte deformáciám
Zvážte možnosť roztiahnutia materiálu a symetrické prierezy.
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ZINKOVANIE

Pozor na „mŕtve“ rohy a uhly
Zaistite rádiusy či otvory
v predeloch. Pri rámových konštrukciách z otvorených profilov dávajte
pozor na odvzdušnenie a drenáže.

zvar

Nezabudnite na prítokové
a odtokové otvory
Z dôvodu nebezpečenstva explózie
je nutné, aby duté konštrukcie boli
opatrené prítokovými a odtokovými
otvormi. Ich usporiadanie a veľkosť
ovplyvňuje kvalitu žiarového pozinkovania.
vhodná

nevhodná

body zavesenia

Nezvárajte profily naplocho
Odporúčame tiež vyhnúť sa použitiu materiálov s veľmi rozdielnou
hrúbkou steny.

Umožnite zavesenie
Prítokové a odtokové otvory
odporúčame umiestniť vo zvislej
rovine s otvormi pre zavesenie.

Technické odporúčania pred zinkovaním Vašej ocele

• Pri nesprávne konštruovaných dieloch sa
môžu usadzovať zvyšky taviva a zinkový popol.
• Rôznorodosť konštrukcie (plech, profilová
oceľ – rôzne hrúbky) spôsobuje pri ochladzovaní rôzny vzhľad povrchu, eventuálne tepelné
deformácie. Preto je vhodné zinkovať plechové
súčasti zvlášť.
• Laserom pálené výrobky musia mať odhranené hrany a obrúsené pálené plochy. Získate tak
lepšiu priľnavosť zinku na hranách výrobkov.
• Pri profiloch tvarovaných za studena môže
dochádzať k zosilneniu zinkového povlaku v
pruhoch v smere ťahania. Protikorózne vlastnosti povlaku tým nie sú nijako obmedzené.
• Pozinkovanie oceľových dielov, ktoré majú
veľkosť blížiacu sa alebo presahujúcu veľkosť
zinkovej vane, konzultujte vopred s vedúcim
výroby.

Nevhodné na zinkovanie
• f arba na konštrukcii
•e
 xtrémne mastný materiál
•h
 ĺbková korózia
• t roska, medzery, póry a zápaly vo zvaroch
• neadekvátne
konštrukčné riešenie, napr.

kombinovanie materiálov s príliš rozdielnou
hrúbkou
•p
 ri zváraní nie je vhodné používať prostriedky obsahujúce silikón – odporúčame separačné prostriedky na zváracie procesy bez silikónu
(napr. Spectra WT 20, Spectra WELD LP 101)
• lakové popisovače nie sú vhodné na žiarové
zinkovanie – odporúčame popisovače liehové
alebo na vodnej báze

• Informujte nás tiež o následnej povrchovej
úprave materiálu (napr. farbenie, komaxitovanie, sweepovanie) alebo o nutnom zachovaní
funkčných plôch konštrukcie.

Zloženie materiálu
Pri zinkovaní je dôležité zloženie materiálu
(najmä obsah kremíka, fosforu a síry.) Môže
totiž spôsobiť niektoré nežiaduce javy, ktorým
nie sme schopní zabrániť – napr. urýchlenú
reakciu železa so zinkom, pri ktorej sa vytvorí
silnejší zinkový povlak alebo viac legovaných
vrstiev.

 dporúčame zinkovať oceľ s obsahom
O
kremíka v rozmedzí 0,12 % – 0,20 % a pod
0,03%.
 eodporúčame zinkovať oceľ s obsahom
N
kremíka v rozmedzí 0,03 % – 0,12 % hmotnostného podielu (hrozí tu tzv. Sandelinov
efekt) a s obsahom nad 0,20 %. Taktiež
vyšší obsah fosforu pripočítaný ku kremíkovému obsahu môže prispieť k zosilneniu
reakcie železa so zinkom.

Obsah kremíka v oceli
Hrúbka zinkovej vrstvy [µm]

350
300
250
200

Matný nepriľnavý povrch

150
100

Lesklý priľnavý povrch

50
0
0,03

0,12

0,20

Obsah Si [%]

Technologické otvory
Žiarové zinkovanie dutých konštrukcií nie je
možné vykonať bez technologických otvorov,
a to kvôli nebezpečenstvu explózie. Je nevyhnutné, aby duté priestory mali dostatočne
veľké vtokové a odvzdušňovacie otvory. Ich
množstvo a veľkosť tiež významne ovplyvňuje
kvalitu povrchovej úpravy.
Jednotlivé diely tiež musia mať otvory na zavesenie. Technologické otvory s priemerom pod
8 mm môžu byť po zinkovaní zaliate. Pri väčších
otvoroch je nutný prídavok s ohľadom na hrúbku materiálu. Závity je nutné prečistiť alebo ich
pred zinkom ochrániť.
Na nedostatočné množstvo, či nevhodne
umiestnené otvory budete upozornený pri príjme zákazky. Môžete všetko vyriešiť svojpomocne, prípadne technologické otvory vypália naši
pracovníci. Táto služba Vám bude na základe
hodinovej sadzby pripočítaná k cene zákazky.

Odporúčané parametre

Rozmery dutého profilu v (mm)

Minimálny ∅ otvoru v (mm)
v prípade konkrétneho počtu
otvorov
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Zinkovne

Telefón

Rozmery vane

Žilina
Prievidza
Humenné
České Budějovice - CZ
Hustopeče - CZ
Prostějov - CZ
Moravský Písek - CZ
Deštná - CZ
Bezdružice - CZ
Split - HR

+421 905 292 168
+421 465 427 773
+421 577 887 011
+420 389 106 600
+420 519 818 204
+420 582 343 977
+420 518 399 531
+420 384 384 597
+420 374 692 061
+385 (0)21 393 478
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8000
spokojných
zákazníkov

Váš spoľahlivý dodávateľ
žiarového zinkovania
Elektrovod Slovakia, s.r.o.
Bytčická 4, 010 42 Žilina
Tel.: + 421 41 5636 361
Email: info@elv-slovakia.sk
www.signumcz.com

www.elv-slovakia.sk
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