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Cynkowanie ogniowe
Ekonomiczna ochrona przed korozją
Maria Siek
Straty ekonomiczne spowodowane korozją w znacznym stopniu
zwiększają nakłady na wytwarzanie
i eksploatację konstrukcji stalowych.
Właściwe zabezpieczenie antykorozyjne zapobiega korozji i ogranicza
koszty użytkowania wyrobu.
Dobór systemu ochrony antykorozyjnej jest często uwarunkowany wielkością środków finansowych przeznaczonych na inwestycje. Kierując się
niższą ceną, pozornie oszczędzamy,
w rzeczywistości jednak sytuacja
wygląda inaczej. Stalowa infrastruktura naszych miast jest wymownym

przykładem skutków takiego postępowania. Nieodpowiednio dobrane
powłoki antykorozyjne wymagają
napraw już po kilku latach, co wiąże
się z dodatkowymi wydatkami. Szacowany poziom strat gospodarczych
spowodowanych korozją w Polsce to
6-10% PKB. Konieczne jest podjęcie
działań zmierzających do ograniczenia tych szkód. Względy ekonomiczne skłaniają do analizy kosztów
zabezpieczenia antykoroz yjnego
w aspekcie jego trwałości oraz wiążących się z tym kosztów użytkowania
konstrukcji.

Dobrą, a więc i ekonomiczną,
ochronę przed korozją powinny charakteryzować: optymalna trwałość
w określonych warunkach eksploatacji, możliwe niskie koszty renowacji
oraz wysoka jakość wykonania zabezpieczenia. Wszystkie te warunki spełnia ogniowa powłoka cynkowa, którą
otrzymuje się w wyniku zanurzenia
konstrukcji w stopionym cynku.
Metal ten chroni żelazo przed utlenianiem, podczas gdy sam ulega temu
procesowi. Jest to reakcja stosunkowo
powolna, ponieważ trudno rozpuszczalne zasadowe produkty korozji

Odrestaurowane ogrodzenie Łazienek Królewskich w Warszawie
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cynku, powstające na powierzchni
powłoki, chronią głębsze jej warstwy
przed utlenieniem. Trwałość powłoki
cynkowej zależy przede wszystkim od
jej grubości i stopnia agresywności
korozyjnej atmosfery. W środowisku
o umiarkowanym obciążeniu korozyjnym (kategoria C3 – atmosfera
miejska) uzyskuje się okresy ochronne
o długości średnio 30-50 lat. Znane
są przypadki znacznego przekroczenia podanego zakresu. Prowadzone
w USA badania trwałości konstrukcji
mostowych ocynkowanych ogniowo
wskazują na możliwość uzyskania
skutecznej ochrony przez okres ponad
70 lat.
Ogniowa powłoka cynkowa łączy
się ze stalą w wyniku procesu dyfuzji
atomów cynku i żelaza, dlatego charakteryzują ją: doskonała przyczepność do podłoża – obecność warstw
stopowych żelazo-cynk zapewnia
nierozerwalne połączenie cynku ze
stalą, szczelność oraz odporność na
ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.
Czas wykonania takiego zabezpieczenia to kilka godzin. Powłoka cynkowa
zapewnia wieloletnią ochronę stali
przed korozją bez konieczności renowacji, co obok trwałości stanowi
zasadniczy czynnik decydujący o jej
ekonomiczności. Koszt cynkowania ogniowego okazuje się niski po
uwzględnieniu korzyści, jakie zapewnia ta metoda.
Całkowite koszty systemu ochrony antykorozyjnej obejmują koszty
wykonania i koszty napraw, które
w przypadku powłok malarskich są
znaczące i powodują istotny wzrost
całkowitego kosztu zabezpieczenia antykorozyjnego. Cynkowanie
ogniowe ze względu na wieloletnią
trwałość powłoki, okazuje się bardziej opłacalne. Poza wymienionymi
wyżej zaletami należy dodać, że jest
to zabezpieczenie ekologiczne, wykonywane zgodnie z wymaganiami
jakościowymi międz ynarodowej
normy EN ISO 1461.
Cynkowanie ogniowe znane jest
przede wszystkim jako przemysłowa
metoda ochrony przed korozją, stosowana do zabezpieczania różnego typu

STAL Metale & Nowe Technologie

Cynkowanie elementów bramy z Sanktuarium w Świętej Lipce

— 27 —

zabezpieczanie powierzchni
Wykres 1: Porównanie zmian wysokości kosztów zabezpieczenia antykorozyjnego w czasie dla powłok
malarskich i ogniowej powłoki cynkowej.

konstrukcji budowlanych, rusztowań,
krat podestowych, zbiorników, słupów oświetleniowych, oznakowania
pionowego dróg, barier ochronnych,
ogrodzeń, itp.
Walory antykorozyjne i ekonomiczne ogniowej powłoki cynkowej
doceniane są także w sytuacji ratowania arcydzieł sztuki kowalskiej.
Szczególnie istotna jest tu trwałość
zabezpieczenia, ale także dokładność
i stopień trudności wykonania oraz
koszt. Znanymi przykładami zastosowania cynkowania ogniowego w celu
ochrony antykorozyjnej zabytkowych
konstrukcji są cynkowane i malowane
(system duplex) w ostatnich latach
bramy w Świętej Lipce oraz w Łodzi,
które zabezpieczono w ocynkowni
ogniowej w Siedlcach (Polimex-

Mostostal SA). Zabytkowa, licząca
blisko 300 lat, brama z sanktuarium
w Świętej Lipce oraz nie mniej cenna
brama fabryki Poznańskich w Łodzi

zostały zabezpieczone przed korozją
na następne dziesiątki lat. Cynkowanie ogniowe połączone ze względów
estetycznych z powłoką malarską
zastosowano także jako zabezpieczenie antykorozyjne odrestaurowanego
ogrodzenia Łazienek Królewskich
w Warszawie.
Wymienione przykłady powinny
stanowić zachętę do wyboru ogniowej
powłoki cynkowej jako skutecznego
i ekonomicznego antidotum na korozję, nie tylko w przypadku konstrukcji
przemysłowych, ale także innych wyrobów stalowych, w tym infrastruktury miejskiej i drogowej.
q
Zagadnieniami cynkowania ogniowego w Polsce oraz sposobami zapobiegania korozji stali zajmuje się
P O L S K I E T OWA R Z Y S T WO
CYNKOWNICZE. Więcej informacji na temat cynkowania ogniowego
znajdziecie Państwo na stronach
www.ptc.org.pl oraz www.portalcynkowniczy.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO CYNKOWNICZE – organizacja
branżowa skupiająca 39 cynkowni ogniowych (w tym wszystkie największe) działających na terenie Polski. Głównym zadaniem PTC jest
popularyzacja cynkowanie ogniowego – najskuteczniejszej metody zabezpieczenia stali przed korozją. Towarzystwo organizacyjnie podzielone
jest na trzy regiony Zachodni, Wschodni i Południowy. Władze PTC:
• Prezes Stanisław Gutteter (Euro-Cynk Gdynia Sp. z o.o.)
• Wiceprezes – Region Zachód Zbigniew Miodowski (Porta-Eko-Cynk
Sp. z o.o.)
• Wiceprezes – Region Wschód Stanisław Rytel (Polimex-Mostostal
SA)
• Wiceprezes – Region Południe Jan Ditrich (Ocynkownia Pokój Sp.
z o.o.)

— 28 —

styczeń-luty 2007 r.

