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ЗГП - ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ  
Казичене, район Панчарево
ул. Индустриална зона

Софийски околовръстен път
тел.: 0898/ 412 601

   office_kazichene@zgp.bg   office_kazichene@zgp.bg

РАБОТНИ РАЗМЕРИ
ДЪЛЖИНА       3.00 м
ДЪЛБОЧИНА  1.70 м
ШИРОЧИНА    0.90 м

РАБОТНИ РАЗМЕРИ
ДЪЛЖИНА        6.70 м
ДЪЛБОЧИНА   2.80 м
ШИРОЧИНА     1.35 м



Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

Дълъг живот - в зависимост от заобикалящата среда и дебелината на покритието детайлите могат да 
имат живот без поддръжка от 20 до 80 години.
Най-ниски цялостни разходи чрез увеличаване на живота на детайлите и намаляване или цялостно 
елеминиране на експлоатационните разходи.
Надеждност - процесът е относително опростен, целенасочен и строго контролиран. Дебелината на 
покритията се оформя цялостно , плътно и предвидимо.
БъБързо нанасяне - нанасяне на покритието за часове. При aлтернативни покрития процесa може да 
отнеме дни или дори седмици. Мигновено зaмерване на дебелината на покритието с електронен уред.
Твърдост на покритието - наличието на здрава металургична връзка води до висока издръжливост  
срещу механични повреди при употреба, складиране и транспортиране.
Пълно покритие - детайлите се потапят в разтопения цинк и вследствие на това са покрити всички 
ъгли, ръбове, процепи и кухини.
Мигновена употреба - горещо поцинкованите детайли са готови за употреба на момента.

ПРЕДИМСТВА НА ГОРЕЩОТО ПОЦИНКОВАНЕ

Фигура 1. Производствен цикъл в групата заводи “ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ”
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ПРОЦЕСЪТ ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ

3

Реакцията между цинка и стоманата при осъществяване на горещото поцинковане се извършва само 
при химически чиста повърхност. Поради това по-голямата част от подготвителната дейност на 
изделията се извършва с тази цел. Изключително важно е от повърхността на стоманата и чугуна да 
бъдат премахнати всички видове замърсявания преди тя да постъпи във ваната за поцинковане. На 
фигура 1е показан технологичния цикъл за горещо поцинковане на детайлите в групата заводи ЗГП - 

ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ.
  ОБ  ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ - извършва се във вани с кисел обезмасляващ разтвор. При този тип третиране се 
отстраняват технологични масла (без греси), мръсотия. 
  БАЙЦВАНЕ - извършва се във вани с киселина със стайна температура. При тази операция се 
отстраняват ръждата и окалината. 
* горните два метода не почистват/премахват заваръчна шлака, грес, боя, грунд, консервационни 

обмазки и лакови покрития. 
  ПРОМИВАНЕ - след обезмасляване и байцване, детайлите се промиват във вани с вода.
    ФЛЮСИРАНЕ - чрез тази операция се отстранява наличието на оксиди по повърхността на 
детайлите и се улеснява свързването на разтопения цинк и стоманата.
  ИЗСУШАВАНЕ - изделията се изсушават напълно, като в същото време изсушаването способства за 
темперирането на детайла до определени граници в зависимост от вида на изделието.
    ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ - стоманата или чугуна се потапя в разтопения цинк при температура от 
450 С. Вследствие на металургичната реакция между материалите се изграждат няколко 
железно-цинкови слоя. Процесът е термодифузионен. Първоначално скоростта на реакцията е бърза и 
във ваната се наблюдава значително движение, а впоследствие реакцията се забавя.
  ОХЛАЖДАНЕ -  по естествен начин (на въздух) или чрез потапяне във вана с вода. 



Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

Фигура 2. Дебелината на покритието на нецентрофугирани и центрофугирани части (EN ISO 1461) 

БДС EN ISO 1461

 ПОКРИТИЕ

ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрез на горещо поцинковано изделие показва, че рязка граница между цинка и стоманата няма. 
Наблюдава се постепенен преход между няколко сплавени слоя, които осигуряват металургична 

връзка.
Дебелините на покритие зависят от дебелините на стоманата и са дефинирани в EN ISO 1461 (Фигурa 

2). Съществуват три изключения от правилото, изброени по-долу:

   1. Центробежно поцинковане (центрофугиране)
ПроцПроцесът е дефиниран в EN ISO 1461 и се използва за поцинковане на компоненти с резба и други 
дребни детайли. След като преминат подготовка детайлите се потапят в разтопения цинк, поставени в 
перфорирана кошница. След формиране на покритието кошницата се завърта с висока скорост, за да се 
отстрани излишния цинк. Минималните дебелини са посочени на Фигура 2 .

   2. П   2. Постигане на по-големи дебелини чрез награпавяване на повърхността. Дробометирането на 
стомани до клас Sa 2 1/2 (ISO 7079) преди поцинковане чрез използването на чугунени дробилки с 
размер G24 награпавява и увеличава площта на повърхността на стоманата, която контактува с 
цинковата стопилка. Използвайки този метод, дебелината на цинковото покритие  на единица площ 
може да бъде увеличено с до 50%. 

   3. Поцинковане на реактивни стомани
ПримПримесите на стоманата, имащи най-голямо влияние върху реакцията между стоманата и цинка, са 
силиций и фосфор. Силицият често се добавя при производството на стоманата с цел дезоксидация. 
Силицият променя състава на слоевете желязно-цинковата сплав, така че те продължават да нарастват 
с времето и скоростта на нарастване не намалява с нарастване на слоя. Фосфорът има подобна роля, но 
с по-слаб ефект. 

  КОХЕЗИЯ

За разлика от повечето защитни покрития, разчитащи на добра подготовка на стоманата с цел постигане 
на добра адхезия, горещото поцинковане осигурява покритие, което е металургично свързано със 
стоманата. Желязото и цинка реагират заедно и формират няколко сплави, които правят покритието 

неделима част от стоманата с отлична кохезия. 
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Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

Фигура 4. Показателни скорости на корозиране на цинка за различните среди - източник EN ISO 14713 
(Категории на корозивност съгласно ISO 9223) 
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АНТИКОРОЗИОННИ СВОЙСТВА

ЯКОСТ

УУстойчивостта на защитните покрития  срещу 
механични наранявания при работа с тях, 

съхранение, транспорт и монтаж е изключително 
важна. Външният слой на чистия цинк е 

относително мек и поема по-голямата част от 
усилието при първоначален удар по време на 
манипулации. Слоевете на сплавта отдолу са 

знзначително по-твърди, понякога дори по-твърди и от 
самата стомана. Тази комбинация осигурява на 
покритието якост и абразивна устойчивост.

 Фигура 3. Съотношение и твърдост 
на железно-цинковите сплави 

Повърхността на поцинкованите детайли 
реагира с кислорода, водата и 
въглеродния диоксид в атмосферата. По 
време на този процес се образува  матово 
сива патина - комплексен, но здрав 
стабилен защитен слой, който е здраво 
прилепнал към цинка. Замърсяването в 
атматмосферата влияе на естеството на 
защитния филм. Най важният 
замърсител на цинка е серният диоксид. 
Неговото наличие до голяма степен 
определя скоростта на атмосферна 
корозия на цинка. Скоростта на корозия е 
линейна и това дава възможност за 
прогнозиране на епрогнозиране на експлоатационния 
живот на изделието, базирайки се на 
междинни измервания на покритието. 
Стандартно 85 микроново покритие днес 
може да постигне експлоатационен 
живот до 50 години при повечето среди 
на открито (виж Фигура 4).

 ЗАЩИТА ЧРЕЗ ПРЕДПАЗВАЩО ДЕЙСТВИЕ

Цинкът корозира преди стоманата и “жертва” себе си при защитата. Продуктите от корозията на цинка 
се отлагат върху стоманата, като по този начин я предпазват от атмосферното влияние. 
При боядисани конструкции  в случай на възникване на повреда на покритието трябва да се осигури 
незабавно допълнителна защита или  корозирането на стоманата е неизбежно. Ако не се вземат мерки е 
възможно разрушаване на цялото покритие или разпространение на корозия под слоя боя. 



Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

  На Фигура 4 са показани последствията при нараняване на стомана, предпазена с три различни вида 
защитни покрития.
  1. При покритие чрез горещо поцинковане се наблюдава образуване на галванична клетка. Цинкът 
около точката на нараняването корозира. Продуктите от корозията се отделят върху повърхността на 
стоманата и я предпазват. Стоманата също е предпазена, тъй като тя играе ролята на катод, а цинковото 
покритие играе ролята на анод.
  2. При покритие чр  2. При покритие чрез боя се наблюдава ръждясване на местата, на които филмът боя е нарушен. 
Ръждата пълзи под слоя боя, който се отделя от стоманената повърхност. Корозията продължава до 
извършване на ремонт.
  3. При покрития от по-електроположителни метали от стоманата като никел, хром и мед се наблюдава 
увеличаване на скоростта на корозия в точката на дефекта в сравнение с тази на непокрития метал. 
Корозията често е с формата на вдлъбнатина, която може да продължи и в дълбочина в стоманата.

Фигура 4. 

Фигура 5 Място на цинка в галваничния ред
на елементите

Фигура 6 Защита от корозия чрез анодно-катоден 
принцип (анод-цинк, катод-стомана)

БДС EN ISO 1461
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Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

 Фигура 9. Плоска планка непод - 
 ходяща за центрофугиране

Фигура 7. Съд за центрофугиране Фигура 8. Болтове и шпилки
удачни за центрофугирне

www.zgp.bg

Крепежните елементи са подходящи за горещо поцинковане при използването на установка за 
поцинковане на дребногабаритни детайли - центрофуга, с цел повишаване производителноста, 
намаляване на времето за поцинковане и ръчен труд. По този начин няма натрупване на цинк в 

резбите и капки по дребните изделия. Начините за подготовка са два и са описани в БДС ISO 10684: 
 1. Дава се хлабина на болта , а гайката е с нормална резба
2. Болтът е с нормална резба, хлабинa се дава на гайката.  

ППодробно ръководство за влиянието на изделието върху резултатите при горещо поцинковане се 
съдържа в ISO 14713 – 2. Този стандарт определя материалите, етапите на нанасянето на покритието, 
размерите и някои функционални характеристики на горещо поцинковани покрития, нанасяни чрез 
потапяне (с изцеждане). Той се прилага за свързващи елементи с резба с едра стъпка и размери от М8 
до М64 включително, с клас на якост до 10.9 включително за болтове, винтове и шпилки, и с клас на 
якост до 12 включително за гайки. Не се препоръчва горещо поцинковане на свързващи елементи с 

резба с размери по-малки от М8 и/или със стъпка на резбата под 1,25mm.
НарязНарязването на резбата на гайките и на другите вътрешни резби трябва да се извършва след горещото 

поцинковане. Повторното нарязване на резбата е забранено.
Тъй като при горещото поцинковане на шайби има тенденция към слепването им една с друга, към 
момента на поръчката трябва да се постигне съгласие относно подходящите критерии за приемането

СКРЕПЯВАНЕ ЧРЕЗ ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАН КРЕПЕЖ

При съПри съединяването на отделни горещопоцинковани елементи се препоръчва използването на горещо 
поцинковани крепежни елементи. При поцинковането на вътрешната или външната резба на 

метричните крепежни елементи по ISO се изисква допълнителна хлабина, равняваща се на четири 
пъти дебелината на покритието. Нормално е стандартните болтове на склад да са изцяло поцинковани, 

а гайките да се поцинковат, след което резбата им се нарязва на 0.4 mm над размера и леко се 
намаслява. След монтажа резбата на гайката се предпазва чрез контакта с покритието на болта. При 
горещото поцинковане на резбови детайли минималната дебелина на покритие е 43 микрона съгласно 

EN ISO 1461. EN ISO 1461. Важно е да се прави разлика между горещо поцинковане и електролитно 
поцинковане на крепежни елементи.

Поцинкованите крепежни елементи трябва да се складират в суха среда с добра вентилация.
Удачни за поцинковане са високоякостни болтове (ISO клас 8.8) в съответствие с BS 4395 Част 1 
(еквивалентно на ASTM А325) могат да се поцинковат без никакви затрудения. Болтовете по ISO 
якостен клас 10.9 (BS4395:Част 2 или ASTM A490) се поцинковат като предварително се налага да 
бъдат почистени чрез бластиране. Болтове от якостен клас 12.9 и нагоре не трябва да се поцинковат.

ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ ЧРЕЗ 
ЦЕНТРОФУГИРАНЕ

7



СНИМКА .

БДС EN ISO 1461

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

КАТЕГОРИИ СТОМАНИ ЗА ПОЦИНКОВАНЕ

Снимка 2. 

Фигура 10. Характеристики на цинковото покритие в зависимост от химичния състав на стоманата

Фигура 11. Класове стомани според съдържанието на силиций

Снимка 1. 

Снимка 3.

8

Корозионната устойчивост на горещо 
поцинкованите детайли е пряко обвързана 
с дебелината на цинковото покритие. 
Определени елементи в състава на 
стоманата като Силиций (Si) и Фосфор (Р) 
повлияват процеса на поцинковане и 
респективно дебелината на цинковото 
покритие, покритие, външния вид на покритието и 
неговата устойчивост на механични 
наранявания и удари. 
Стоманите от категории А и В покриват 
изискванията за антикорозионна защита и 
добър външен вид. 
Стоманите от категории С и D са познати 
като “Силно реактивни” стомани и са 
характерни с много дебело цинково 
покритие и ранимост на механични удари. 
Възможно е да предоставят екстремна 
защита от корозия в неабразивни среди.
 
ЗГП-ЗАВЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ препоръчват химичен 
състав на стоманата в следните граници:
 Si (силиций) – до 0,03% и от 0,13 до 0,28%
 С (въглерод) – в границите до 0,25%
 S (сяра) – в границите до 0,04%
 Мn (манган) – в границите до 1,8%
 
СНИМКА .
 P (фосфор) – в границите до 0,04%
 Cu (мед) – без съдържание



Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

 Фигура 13. Значение на големина и положение на технологичните отвори 

 Фигура 12. Позиция на технологични отвори за вентилиране на кухини 
Отворите за вентилация и източване трябва да са диагонално разположени един спрямо друг в 
най-ниската и най-високата част на изделието, когато то е окачено за поцинковане. При много дългите 
кухи сечения се налага осигуряването на допълнителни отвори  за вентилация, които да способстват за 
по-бързото нахлуване и оттичане на цинка и в крайна сметка за по-високото качество на поцинкованото 
изделие.

На Фигура 10 е показан детайл с неправилно напречно разположени отвори с малка големина. Това 
води до бавно оттичане на цинка, неравномерно и грубо покритие. При варианта с правилно 
разположени надлъжно отвори с достатъчна големина изтичането на цинка обратно в цинковата 
вана става достатъчно бързо. Детайлът е с гладко и равномерно покритие. Големината на 
технологичните отвори определя до голяма степен качеството на поцинкованото изделие.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ОТВОРИ

www.zgp.bg
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Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

 Габаритите на изделието трябва да са съобразени с 
големината на ваната за поцинковане, така че изделието 
да може да бъде потопено под необходимия ъгъл между 
33° - 45°. Ако изделието се потопи без наклон или 
наклонът е недостатъчен, то цинковото покритие ще бъде 
грубо и неравномерно, а външният вид на изделието ще 
бъде лош. При добре подготвено изделие и потапяне с 
неонеобходимия наклон, цинкът оттича равномерно, 
покритието е равномерно, а външният вид е добър. При 
съставни конструкции,  сложни детайли, състоящи се от 
множество фигури и елементи  ориентирани в различни 
посоки, е по-трудно определянето на посока на закачване 
на детайла и наклона му. В такива случаи е задължително 
да се свържете с технолог на ЗГП - ЗАВОДИ ЗА 
ГГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ.

Фигура 13. Наклон при горещо поцинковане 

Снимка 4. Липса на достатъчен наклон по време на поцинковане

На снимката е показан пример, при който изделието е изработено с размери близки до тези на 
цинковата вана. Вследствие на това не може да бъде постигнат необходимият наклон при 
потапянето. Налице е грубо и неравномерно покритие.  

НАКЛОН
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Снимка 5. Задържане на цинк вследствие на неправилно
 поставени технологични отвор и недостатъчен наклон  

НАКЛОН. ЛИПСА НА ТЕХНОЛОГИЧНИ 
ОТВОРИ. НЕПРАВИЛНО ПОСТАВЕНИ ОТВОРИ

Снимка 6. Липса на технологичен 
отвор-задържане на цинк 

 Фигура 14. Място на технологичните отвори. Наклон.

www.zgp.bg

На Фигура 14 е показан случай с 
неправилно поставен технологичен 
отвор.  Вследствие на това се 

наблюдава задържане на цинк във 
вътрешността на профила. 

Наблюдава се оттичане на цинка по 
външната част на профила, което 
воводи до влошен външен вид и 

преразход на суровина.  На същата 
фигура е показан правилен вариант, 
при който технологичният отвор е 
поставен на правилното място. 
Оттичането става през най-ниската 
точка, цинковото покритие е гладко, 
ввъншният вид на детайла е отличен, 
а преразход на суровина няма. 
Липсата на достатъчно големи 

технологични отвори възпрепятства 
нормалното изтичане на цинка от 
изделието. Вследствие на това има 
голямо натрупване на цинк дори в 
оотворени профили. Външният вид на 
изделието е влошен, а загубата на 

цинк е голяма. 

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията. 11



Снимка 10. Липса на технологични отвори - налице са 
непоцинковани участъци.

Снимка 11. Липса на технологичен отвор - налице са непо-
цинковани участъци.

БДС EN ISO 1461
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Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

Снимка 7. Липса на технологични отвори 

Снимка 22

Снимка 8. Липса на технологични отвори - налице са 
непоцинковани участъци.

На снимките по-горе е показано как липсата на 
технологични отвори или малкият им размер 

влияе на поцинковането на детайлите. В зоните, в 
които няма технологични отвори 

обезвъздушаването е невъзможно и има 
непоцинковани участъци. На засегнатите места 
имаме натрупване на цинкова пепел, която няма 
откъде да излоткъде да излезе, тъй като не е осигурен 

технологичен отвор.

Снимка 9. Липса на технологичен отвор.  Налице е не -
поцинкован участък.



ОРИЕНТАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ОТВОРИ

Снимка 12. Неправилно поставени технологични
 отвори. 

Снимка 13.Неправилно поставени технологични отвори

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

Посоката на пробиване на технологичните отвори трябва да бъде съобразена с посоката на потапяне на 
изделието. Всички технологични отвори на подобни по вид детайли трябва да са позиционирани в една и 
съща посока, така както е показано на снимка 14 и снимка 15. На снимка 12 и снимка 13 се вижда, че 
технологичните отвори са поставени в различни посоки и на различни места при едни и същи по вид 
изделия. Това ще доведе до непоцинковани участъци и задърържане на цинк във вътрешността на 

изделието.

Снимка 14. Правилно поставени технологични отвори 
- еднаква ориентация и местоположение 

Снимка 15. Правилно поставени технологични отвори
- еднаква ориентация и местоположение 

www.zgp.bg
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Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

 Изборът на вид вентилационен 
технологичен отвор зависи от 
производителя на съответното 
изделие. Препоръчваме на 
своите клиенти да предвиждат 
направата на технологичните 
отвори още по време на 
разкрразкроя на материалите, 

необходими за производството 
на изделието.

Детайлите, състоящи се от 
профилите с планка, могат да 
съществуват под много 

разновидности. При всяка една 
от тях важи правилото за 
намиране на най-ниската и 
най-високата точка на всяка 
една една кухина и осигуряването 
на технологичен отвор на това 

място.

Фигура 16. Профил с планка - видове отвори

Фигура 15. Профил затапен с планка - видове отвори.

 ТРЪБА / ПРОФИЛ С ПЛАНКА

БДС EN ISO 1461
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Снимка 16. Неправилен отвор поставен в средата на
 планката.

Снимка 17. Правилно разположени диагонално един на 
друг отвори  в ъглите на профила. 

15

Снимка 17. Неправилно поставен технологичен отвор
 в средата на профила, далече от ъглите.

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

www.zgp.bg

Снимка 18. Правилно поставен технологичен отвор в 
ъгъла на профила, веднага след заварката.



Фигура 17. Рамки - технологични отвори   

Фигура 18. Рамки - технологични отвори 
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БДС EN ISO 1461
ТЕХНОЛОГИЧНИ ОТВОРИ - РАМКИ

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

На Фигура 17 и Фигура 18 е показано до какво водят грешно поставените отвори при конструкции от 
типа на рамките. Задържането на цинк в долната част на детайла, както и непоцинкованите участъци в 
горната част на изделието са неизбежни. Показани са и верните варианти за пробиване на технологични 

отвори за вентилация на профилите.



Фигура 19. Челно заварена рамка

www.zgp.bg
ЧЕЛНО ЗАВАРЕНА РАМКА 

На фигура 19 са показани челно заварени рамки с триъгълни технологични отвори. В единия случай при 
рамки с профили до 25/25 mm технологичните отвори се поставят в средата на профила. При този 
случай закачването на изделието може да се извърши по средата на рамката. При профили  с големини 
над 25/25 mm триъгълният прорез е разположен в единия край на профила, максимално в ъгъла. Важно 
е тези технологични отвори да бъдат съобразени с технологичните отвори за закачване на изделието - 
при профили над 25/25 mm закачването трябва да бъде от същата страна на профила от която са 

направени отворите. На фигурата е показан и вътрешен технологичен отвор за вентилация на детайла.

17
Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.
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Фигура 20. Челно заварени рамки

БДС EN ISO 1461

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани оттехнолог на компанията.

Н
а фигура 20 е дадена челно заварена рамка с отворени вертикални профили. П

оказан е греш
ен пример с технологични отвори 

поставени далече от краищ
ата на изделието. Н

а правилните варианти са показани два вида отвори. П
ървият вид е чрез пробиване 

на проходни технологични отвори -  вариант “А
”. Вторият вид е чрез пробиване на диагонални отвори. П

ри профили с големини 
над 25/25 m

m
 отворите могат да бъдат: 1 брой технологичен отвор в ъгъла на профила или 2 броя технологични отвори в двата 

ъгъла на профила. Вариантът с два броя отвори в ъглите на профила е за детайли с по-големи профили, както и за детайли с 
изисквания за по-високо качество. 



19
Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.
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Фигура 21. Рамки заварени под ъгъл 45°.

Н
а Ф
игура  21 са показани примери с проходни рамки с ъгъл на срязване на профилите от 45 С

°. П
оказани са начини на закачване с уш

и и с тел.            
Д
адени са варианти валидни за профили с различна големина.

РАМКИ ЗАВАРЕНИ ПОД ЪГЪЛ 45



Снимка 23 Снимка 24 Снимка 25

БДС EN ISO 1461
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Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ОТВОРИ - ПРИМЕРИ 

Снимка 19. Снимка 20.

Снимка 21. Снимка 22.

С цел постигане на максимално високо качество се препоръчва направата на проходни отвори там, 
където е възможно. Големината на технологичните отвори трябва да бъде минимум 10мм. По този начин 
се обезпечава пълното обезвъздушаване на профилите, както и излизането на цинковата пепел вън от 

профила.
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Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

Снимка 29. Снимка 30. 

Снимка 31.
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Снимка 26. Снимка 27. Снимка 28. 

Снимка 32. 



БДС EN ISO 1461

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

При детайли с вътрешни отвори е необходимо повишено внимание при изработката на изделието.  
Детайлите трябва да са снабдени с ревизионни отвори, даващи възможност на поцинковача да 
удостовери наличието на вътрешните отвори. Чертежи, снимки или скици показващи вътрешните 
отвори трябва да  съпътстват изделията при доставката им в заводите ни. Необходимо е да се осигури 
безпрепятственото нахлуване на цинка във вътрешността на профила, а впоследствие и 
безпрепятственото му изтичане обратно в цинковата вана. Препоръчително е да не се оставят 
“прагове”, а отворът да бъде изработен с големината на профила. До вътрешни отвори трябва да се 
приприбягва само когато е невъзможно да се поставят външни отвори.

22

Снимка 33. Вътрешен отвор. Снимка 34. Вътрешен отвор. 

Фигура 22. Вътрешни отвори. Ревизионни отвори. 

На Снимка 33 е показан неправилен вътрешен отвор. Отворът е малък и поставен неправилно в 
центъра на профила, който трябва да се обезвъздуши. В този случай ще останат непоцинковани 
участъци. На снимка е показан и вярно изпълнен вариант на вътрешен отвор. Големият диаметър на 
отвора позволява пълното обезвъздушаване на профила, както и пълното оттичане на цинка. 

ВЪТРЕШНИ ОТВОРИ



Фигура 24. Технологични отвори за закачване и вентилация на парапет.
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Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

На Фигура 23 и Фигура 24 са показани 
парапети. Показани са различни начини 
на закачване. Дадени са примери с 
проходни отвори, както и с диагонални 
отвори. Мястото на поставяне на отвора 
зависи и от големината на тръбата 
(профила). Показаната подготовка с 
прпроходни отвори се препоръчва при 
парапети с големи размери на тръбите 
или тогава, когато клиентът търси 
високо качество на крайния продукт.
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ПАРАПЕТИ

Фигура 23. Парапет.



ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УКРЕПВАЩИ РЕБРА

Фигура 26.

БДС EN ISO 1461
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Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

Фигура 25. Изрязване (освобождаване) на ъгли.



Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията. 25

Фигура 27.  

Снимка 35. Снимка 36. Снимка 37.
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На Фигура 27 са показани начини за 
поготовка на изделие от отворен профил 
със заварени челно планки от двете му 
страни. Подробна информация относно 
подготовката на изделия за горещо 
поцинковане и по-конкретно относно 
тенологичните отвори може да бъде 
откриоткрита в EN ISO 14713.
Независимо от избрания начин на 
подготовка на детайла, производителят 
трябва да се увери, че всички отвори са с 
необходимата големина след 
заваряването. Често допускана грешка от 
страна на производителите на детайлите 
е запушване на технологичните отвори 
по време на запо време на заваряване.
Показани са два начина на закачване на 
детайла. При първия начин е показано 
закачване с тел, а при втория закачване 
за уши, заварени за изделието.

КОЛОНИ, РИГЕЛИ, ВЪЗЛИ.
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Снимка 38. 

Снимка 39. 

БДС EN ISO 1461

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.



Снимка 40.

Снимка 41.
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Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.



Фигура 31. 

ОТВОРЕНИ ПРОФИЛИ

Макар и изработен от отворен профил, детайлът на Фигура 31 има 
необходимост от поставяне на технологични отвори. Поставянето на 
отвора в максимална близост до ъгъла е от съществено значение за 
качеството на поцинкованото иделие. В случай, че отворът е 
изместен и не на правилното място се наблюдава непоцинкован 
участък или невъзможност на цинка да изтече обратно извън 

профила.

БДС EN ISO 1461

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

Фигура 28. Винкел с планки. Фигура 29. П - образен профил с планки.

Фигура 30. Отнемане на ъгли на 
планки.

28
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Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

Фигура 31. Ферми. Видове отвори.
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ФЕРМИ

   Н
а фигура  31 е показана стоманена конструкция тип Ф

ерма. 
  1. П

оказан е греш
ен вариант, обозначен като Вариант А

. П
ри него технологичните отвори за вентилация са разположени 

безразборно, без да е спазена посока. В същ
ото време отворите са далече от краищ

ата на профилите. 
  2. Н

а вариант Б е показана конструкция с правилно разпробити проходни отвори, поставени максимално в краищ
ата на 

профила веднага след заварката. Закачването е чрез използването на уш
и.

  3. Н
а Вариант В е показано диагонално разпробиване на профилите, а връзването на детайла е с тел.

П
о
П
оказани са различни варианти на технологични отвори в зависимост от големината на профила. П

ри профили с големина до 
25/25 m

m
 отворът се поставя в средата. П

ри по-големи профили отворът се поставя в края на профила.  



БДС EN ISO 1461
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Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

Фигура 32. Голимини на технологични отвори при затворени (затапени) профили.

ТАБЛИЦА С ГОЛЕМИНИТЕ НА 
ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ОТВОРИ



На Фигура 33 е показано процепване на профил в средата на четирите му стени. Предимството на този 
тип подготовка на изделие за поцинковане е че посоката на закачане на детайла е без значение – профилът 
ще бъде обезвъздушен, а цинкът ще се оттече без значение в каква посока ще бъде наклонен детайла по 
време на поцинковането му. Големината на процепа се определя в зависимост от големината на профила.

Снимки 43. Фигура 33. 

Снимки 44 

Снимки 42.  

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност задетайли, които не са консултирани от технолог на компанията.
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ПРОЦЕПИ
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Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

СТЪЛБА

Фигура 34. 

ВЪТРЕШНИ ПРЕГРАДИ (ДИАФРАГМИ)

ПОДВИЖНИ ЧАСТИ
При поцинковане на подвижни части (като например 
панти), трябва да се осигури допълнителна хлабина 

между свързаните повърхности, в случай че те трябва да 
могат да се движат свободно след поцинковането. 
Допълнителна хлабина от 1 mm обикновено е 

достатъчна. Поцинковането на подвижни части изисква 
задължителна консултация с наш технолог.

ДЕБЕЛОСТЕННИ ТРЪБИ

При поцинковането на дебелостенни тръби 
препоръчваме заваряване на парче арматурно 
желязо във вътрешността на тръбата, така че 
изделието да се закачи за тази арматура и да 

провисне с естествен наклон.

Фигура 37. Пример за начин на закачване на тежки тръби.

Фигура 36.

При стълби с наличие на кухи профили също трябва 
да бъдат осигурени необходимите технологични 

отвори. 

Ъглите на вътрешните диафрагми на големите 
кутиеобразни конструкции трябва да са изрязани и трябва 
да се предвидят обслужващи “люкове”. Ъглите на 
вътрешните диафрагми на малките кутиеобразни 
конструкци трябва да са изрязани. При вътрешно 

вентилиране на кухи сечения с оглед на безопасността е 
важно поцинковача да може да огледа вентилирането чрез 
ревизионен ревизионен отвор. Още преди изработката на изделието, 
трябва да бъде направена консултация с технолог.  

Необходимо е при доставка на изделието към него да бъде 
прикрепен чертеж и опис. 

Фигура 35.
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ДЕКОРАТИВНИ ОГРАДИ

Фигура 38. Декоративни огради, врати, портали, ковано желязо.

И
зготвянето на оградни пана, врати портали и парапети в сегмента на декоративните огради е специфичен момент, в който 
трябва да се вземат предвид множество фактори. ЗГП

-ЗА
ВОД

И
 ЗА
 ГО
РЕЩ

О
 П
О
Ц
И
Н
КО
ВА
Н
Е препоръчва избягването на 

чугун и чугунени отливки при изработката на този тип детайли (виж
 раздел поцинковане на чугун). П

оради високите 
изисквания за външ

ен вид и честите случаи на боядисване на детайлите (с цел постигането на определен цвят) е 
необходимо поцинковача да е запознат със спецификите, свързани с всеки един проект, за да може да предостави 

максимално високо качество на крайния продукт. Такива специфичности са: вид стомана, наличие на чугун, големина на 
профилите, вид на профилите, намерение за б
профилите, вид на профилите, намерение за боядисване след поцинковане (ако има такова какъв вид боядисване щ

е бъде 
приложено), степен на корозия на материала, наличие на консервационни вещ

ества по материала (често се срещ
ат профили 

с безцветно лаково покритие, което възпрепятства поцинковането) и др.
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ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията. 33
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АВТОКЛАВИ, КОТЛИ, КОНТЕЙНЕРИ, БОЙЛЕРИ

Тръбните наставки и отворите на обемните съдове 
трябва да са заварени на нивото на обшивката 
(виж Фигура 40). Това е изключително важно, тъй 
като в противен случай е възможно съдът да не 
потъне, а непоцинкованите участъци ще са големи. 
Преди да се съединят дъната с обшивката трябва 
да се провери за останали надписи с боя, 

маркировки, смаркировки, стружки, шлаки от газокислородно 
рязане или мазнини. Наличието на подобен тип 
остатъци ще доведе до ниско качество на 
поцинкования детайл. Съдовете трябва да са 
снабдени с достатъчно големи отвори, които да 
позволяват бързото им пълнене и изпразване          
(големината на тези отвори трябва да бъде 
съсъгласувана с технолог на ЗГП - ЗАВОДИ ЗА 

ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ).  
При наличието на достатъчно големи тръбни 

наставки, цинковата стопилка нахлува достатъчно 
бързо във вътрешността на съда, покрива всички 
повърхнини отвътре и изтича достатъчно бързо, 
така че да не остави следи. Визуалният вид на 

изделието е отличен. 
В случай, че в съда иВ случай, че в съда има разположена диафрагма 
(или някакъв вид преграда) то тя трябва да може 
да се инспектира през някой от вентилационните 
отвори или през допълнително направен 

ревизионен отвор. 
Всички Всички такива съдове трябва да имат заварени 
стабилни масивни уши, за които съдът да бъде 
закачен за подвеската за поцинковане и да бъде 
потопен в цинковата вана. При напълване на съда с 
цинк теглото на изделието може да достигне 

няколко тона. Поради това видът на ушите трябва 
да бъде консултиран задължително с технолог на 
ЗГП - ЗАВЗГП - ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ.

Фигура 40.  

Фигура 39. 



Фигура 41. Закачване на стъблове с дължина до 6м и до 12м.
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Снимка 45. Отнемане на ъглите на укрепващите планки. 

Снимка 46. Технологичен отвор за обезвъздушаване на мястото на
 снаждане на тръбите. 

Снимка 47. Изрязване на технологичен 
отвор в планката за анкериране. 

Снимка 48. Уши. 

При детайли с дължина до шест метра трябва да бъдат заварени два броя уши на ¼ от двата края.  При 
изделия близки до 12м. точките на окачване трябва да бъдат три и да са симетрично разположени като 
двете крайни точки са на ¼ от двата края. Ревизионният отвор трябва да бъде ориентиран нагоре, така 
че въздухът от него да излезне безпрепятствено, а оттичането на цинка да не предизвика проблеми с 
външния вид на изделието. На местата на снадките (ако има такива) трябва да бъдат направени 
технологични отвори с големина минимум 6 mm. При наличие на укрепващи планки в основата на 
стълба същите трябва да са с отнети ръбове, така че да се обезпечи безпрепятствено преминаване на 
цинцинка и обезвъздушаване на затворените пространства както е показано на Снимка 45. Препоръчва се 
основата на детайла в планката да бъде изрязана по контура на тръбата заварена за нея, така както е 
показано на Снимка 47. Често тръбите с различна големина (вид) получават и различно покритие.



На Снимка 50 и Снимка 51 са показани дефекти вследствие на двойно потапяне на детайли. ЗГП - 
ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ не препоръчват двойното потапяне на детайли, тъй като има 
опасност от нестабилност и некачественост на цинковото покритие, както и влошен външен вид.

36

ДВОЙНО ПОТАПЯНЕ НА ДЕТАЙЛИ

Снимка 49. Нарушаване целостта на 
чугунена отливка 

Горещото поцинковане се извършва при температура 
от 445°С - 448°С. Високата температура създава 
възможност за нарушаване на целостта на изделието 
при елементи с неразпробити затворени кухини. 
Поради тази причина на всеки един детайл със 
затворен обем трябва да бъдат поставени 
технологични отвори за обезвъздушаване на 

въвътрешното пространство, както и отвори за оттичане 
на цинка извън детайла.  Без тези технологични 
отвори детайлите не могат да бъдат поцинковани. 
Пропускането дори на само един технологичен отвор, 
може да повлияе на процеса на поцинковане и да 
доведе до нарушаване на цялостта на изделието.
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НАРУШАВАНЕ НА ЦЕЛОСТТА НА 
ИЗДЕЛИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ПОЦИНКОВАНЕ 

Снимка 50. Дефекти вследствие на двойно потапяне Снимка 51. Дефекти вследствие на двойно потапяне 



Ако изделията не са добре бластирани и по тях има 
остатъци от боя, то след поцинковане на тези места ще 
останат непокрити участъци. Боята изгаря под формата на 
пепел и създава допълнителни проблеми, свързани с 

външния вид на изделието.Снимка 54. Не добре 
бластирано изделие. 

Снимка 55. Поцинковане на изделие с остатъци от боя.

Често детайлите се бластират преди да се поцинковат горещо с цел да се изчистят заварките от шлака, да 
се премахнат участъци с грунд, боя, омаслявания или тежка корозия по изделията. Наложително е 
изделията да бъдат почиствани след бластиране. В противен случай прах и остатъци могат да 

възпрепятстват горещото поцинковане и да доведат до лош външен вид.
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 Снимка 52. Неизчистени 
       остатъци след бластиране.  

Снимка 53. Поцинковане на тръба с неизчистени 
остатъци след бластиране. 
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Снимка 60. Нарушено покритие на ръб на детайла 
вследствие на липса на фаска.

Снимка 56. Следи от валцуване                                               

Фигура 42. Валцуване     Фигура 43. Следи от валцуване                         

Препоръчва се ръбовете на изделията да бъдат 
загладени на всички места, на които това е 
необходимо. На Снимка 60 се вижда нарушено 
цинково покритие вследствие на удар по време на 

товаро-разтоварните дейности. 
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ВАЛЦУВАНЕ
При валцуването на 

профилите често остават 
следи, които след 

поцинковане изпъкват 
многократно. Тези следи не 
се забелязват или се 
забелязват трудно при 
непоциннепоцинкованата стомана. 
Наличието на тези следи 
влияе единствено на 

визуалния вид на изделието, 
но не и на антикорозионните 

му свойства.
Вследствие на валцуването 
се наблюдават естетически 
дефекти по стоманата. 

Снимка 57. Следи от валцуване                Снимка 59. Следи от 
валцуване 

Снимка 58. Следи от валцуване                     

ЗАГЛАЖДАНЕ НА РЪБОВЕТЕ



Фигура 45. Непрекъснат заваръчен шев.

При използването на спрей против 
заваръчни пръски трябва да бъде подбран 
такъв на водоразтворима основа и без 
съдържание на масло или силикон. В 
противен случай на местата, третирани 
със спрей, могат да се получат 
непоцинковани участъци. Причината е, че 
спреят прспреят против заваръчни пръски не 
позволява осъществането на контакт 
между повърхността на стоманата и 
разтопения цинк. Вследствие на това 
изграждането на железноцинковите 
сплави става невъзможно. 
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Снимка 63. Водонеразтворим 
     спрей против заваръчни пръски. 

Снимка 62. Водонеразтворим 
     спрей против заваръчни пръски. 

Снимка 61. Заваръчно просмукване. 

Препоръчва се изделията, предназначени за поцинковане, 
да бъдат изработвани със солиден и непрекъснат 
заваръчен шев. По време на байцването често се 
наблюдава просмукване на киселина при изделия с 
точкови заварки или с прекъснат шев. Впоследствие 
цинковата стопилка не може да проникне до тези места и 
да ги поцинкова. Повърхността на изделието в тези зони 
моможе да остане непоцинкована и впоследствие да 
корозира. При наличието на плътен и непрекъснат 
заваръчен шев такава опасност няма. Всички заваръчни 
шевове трябва да бъдат старателно почистени от шлаки, а 
неравностите и грапавините да бъдат загладени. 

Фигура 44. Прекъснат заваръчен шев. 
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При заваряването трябва да се 
подбира заваръчна тел или 
електроди, чиито химичен състав е 
съобразен с изискванията за горещо 
поцинковане, като наличието на 
силиций трябва да е по-малко от 
0,04%. В противен случай могат да 
бъдбъдат наблюдавани места с 
прекомерно натрупване на цинково 
покритие както е показано на 
снимка 64. 

БДС EN ISO 1461
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Снимка 64. Реактивен заваръчен шев. 
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Снимка 65. Неотстранена заваръчна шлака. Снимка 66. Заваръчна шлака след 
поцинковане.

Снимка 67. Заваръчна шлака. 

Наличието на шлака по 
заваръчните шевове води до 
тяхното непоцинковане, тъй като  
шлаката не може да бъде 
отстранена по време на 
химичното почистване. 
Осигуряването на чисти, плътни 
и и гладки заварки е от основно 
значение за качественото 
поцинковане на детайлите. 



По детайлите не трябва да има петна от 
оцветяване, масло, боя, мазнина или 
заваръчна шлака. Преди доставка на 
стоката в заводите за горещо поцинковане 
производителят трябва да се убеди, че по 
детайлите няма остатъци от някои от 
изброените по-горе материали. Тези 
вещвещества не могат да се отстранят по 
време на химичната преподготовка и 
могат да доведат до непоцинковани 
участъци и/или лош външен вид на 
изделията. 

Снимка 72. Обмазка. 

Възможно е обмазките и консервационните материали да не се 
забелязват преди да постъпят във ваните за химична 

преподготовка. На снимка 71 е показана обмазка, която се 
забелязва още преди поцинковане. В този случай тя първо трябва 
да бъде отстранена преди доставката на изделието в завода за 
поцинковане. На Снимка 72 е показан друг детайл с обмазка. 
Мястото обозначено с А показва идеално подготвена повърхност 
за поцинза поцинковане без вещества, пречещи на процеса на поцинковане. 
Мястото обозначено с В показва повърхност, която е била 

третирана с вещества, непозволяващи извършване на поцинковане 
на тези места.
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поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

Снимка 70. Обмазка.

41

Снимка 71. Обмазка.

Снимка 68. Боя. Снимка 69. Боя. 
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Снимка 73. Снимка 74. Лаково покритие (буква В) 

Снимка 75. 

БДС EN ISO 1461

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.42

ОТПЕЧАТЪЦИ

Снимка 76. Отпечатък от мятото на контак -
туване на телта за закачване и детайла.

На местата, на които детайлите биват окачвани 
остават отпечатъци. Тези отпечатъци биват 

заглаждани след поцинковането на детайлите. С цел 
избягване на отпечатъците от закачване могат да се 
заварят уши, на които изделието да бъде закачено. 
След поцинковане тези уши могат да бъдат изрязани. 
Мястото на среза трябва да бъде коригирано. Към 
изизделия, които ще бъдат боядисвани след 

поцинковането им трябва да се изберат подходящ 
начин на закачане, така че отпечатъкът от закачването 

да бъде минимален. 

За временна идентификация 
на изделията могат да се 
използват водоразтворими 
бои или демонтиращи се 
метални табелки. Не трябва 
да се използват емайлни 
лакове или маркери на 
маслена маслена основа. За да може 
постоянна маркировка да се 
чете след поцинковане е 
необходимо тя да бъде 
нанесена чрез силен челен 
удар или да бъде релефна.



Не всички видове чугуни са подходящи за поцинковане. Количеството въглерод и начинът на 
производство определят до голяма степен пригодността му за поцинковане. Марките чугун с по-ниско 
съдържание на въглерод са по-удачни за поцинковане. Механично изработените детайли се поцинковат 
по-добре отколкото отливките. Отливките трябва да бъдат бластирани преди поцинковане. Не се 
препоръчва поцинковането на чугунени отливки с големи размери поради опасност от появяване на 

пукнатини в материала вследствие на високата температура при поцинковане.

www.zgp.bg

ПОЦИНКОВАНЕ НА ЧУГУН 

Снимка 77.

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

Снимка 80.Снимка 78. Снимка 79.
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Фигура 47. Разпънки. 

Снимка 81.Скъсани заварки на разпънките.

В случай, че стоманените изделия се деформират по време на поцинковане, това обикновено се дължи 
на освобождаване на съществуващите в детайла напрежения, тъй като стоманата се загрява до 

температурата на цинковата стопилка. Стоманата има собствени напрежения, но такива могат да бъдат 
добавени допълнително при заваряване, деформации на студено или пробиване на отвори.  С цел 

намаляване на деформациите трябва:
1. Да се контролират процедурите по заваряване. Заваръчните шевове трябва да са разположени 
симетрично и да са минимални; 
2. Да 2. Да се избягват големите изменения на сечението на конструкцията, които биха увеличили 
деформацията и термичното напрежение по време на поцинковането.
В случаите, в които има вероятност  за деформация, при асиметрични  по форма изделия например, 
ефектът може да се минимизира или евентуално елиминира чрез ограничаване на изделието до такъв 
размер и форма, които да позволяват бързото потапяне наведнъж. 
При обемни съдове, размерът и положението на тръбите за пълнене и изпразване, размерът и 
положението на отворите и ушите може да има огромно въздействие върху деформациите.

Детайли, чиито дизайн предполага нестабилност и 
промяна на формата си по време на процеса на 
поцинковането, трябва да бъдат укрепвани 
допълнително чрез поставянето на разпънки. 
За да За да се минимизира рискът от деформация, 

големите стени на конструкциите трябва да бъдат 
уякчени. На снимка 81 се вижда детайл с разпънки, 
които не са заварени достатъчно надеждно и са 

скъсани по време на поцинковането.

Снимка 80. Термична деформация. 

БДС EN ISO 1461

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за подготовката на детайли  за горещо поцинковане, които не са консултирани от 
технолог на компанията.

При заварени конструкции от различни стоманени профили съществува 
голяма опасност от деформации. Препоръчва се изработка на конструкции 
от еднакъв материал. Различните по вид материали имат различни времена 
на темпериране в цинковата вана, както и различни времена на изстиване. 
Това може да доведе до различно разтегляне и свиване на материалите по 
време и след поцинковането и резултатът да бъде деформация на изделието. 
Листовата стомана темперира много по-бързо, а впоследствие се  охлажда 
мномного по-бързо от един горещовалцуван профил. При случаите, в които е 
възможно се препоръчва поцинковането на материалите отделно и 
скрепяването им посредством механична (болтова, нитова) връзка.

Фигура 46.  

ДЕФОРМАЦИИ
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Фигура 47.

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за подготовката на детайли  за горещо поцинковане, които не са консултирани от 
технолог на компанията.

Фигура 48. Припокрити повърхности

ПРИПОКРИТИ ПОВЪРХНОСТИ

Снимка 83. Огъната тръба.

Не се препоръчва огъването на горещо поцинковани изделия. В много от 
случаите със значителна степен на огъване цинковото покритие на 
детайлите се нарушава.

Снимка 82.Огъната шина.
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ОГЪВАНЕ СЛЕД ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ

Припокриващите се или контактни повърхности са потенциално проблемни, тъй като е възможно 
задържаните разтвори в припокриващото се пространство, използвани при предварителното третиране, 
да се превърнат в гореща пара излизаща под налягане. Това може да доведе до непоцинковани 
участъци около мястото през което е излизала парата под налягане. Ако контактът не може да бъде 
избегнат, на всеки 100 кв.см. припокрита площ трябва да се пробие по един отвор за двата елемента, 
като минималния диаметър на отвора е 10 мм. или равен на дебелината на сечението, което от двете е 
по-голямо. Ако това не е възможно, заваръчния шев трябва да е прекъсат. В някои случай е възможно 
изтичане или задържане на разтизтичане или задържане на разтвори, използвани при предварителното третиране, което причинява 
кафяви петна върху изделието. В случай, че при конструирането няма как да се избегнат припокрити 
площи с големи размери трябва да се потърси специализиран съвет от технолозите на ЗГП - ЗАВОДИ 
ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ.



БДС EN ISO 1461

БОЯДИСВАНЕ И ПРАХОВИ ПОКРИТИЯ ВЪРХУ 
ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за подготовката на детайли  за горещо поцинковане, които не са консултирани от 
технолог на компанията.

Нанасянето на бои и прахови покрития върху цинка се наричат дуплексни покрития. Обикновено те 
имат за цел да:

  * Добавят цвят с естетична и маскировъчна функция, или за гарантиране на безопасност;
  * Увеличават икономическия живот на конструкцията;        
  * Осигурят допълнителна защита в агресивни среди.       

          
ККакто при всички методи за обработка на стоманени конструкции и тук е важно поцинкованата 
повърхност да се подготви внимателно по точно определен начин. Не добре обезмаслени 

повърхности на поцинкованата стомана са честа причина за проблеми при дуплексните покрития. 
ККогато стоманата се извади от ваната за поцинковане тя има светла, блестяща и чиста повърхност. С 
течение на времето влизайки в контакт с кислорода, водата и въглеродния диоксид в атмосферта, 
върху поцинкованото изделие се формира, комплексен, здрав и стабилен предпазващ слой, който е 
здраво прилепнал към цинка. Образуването на тази патина зависи от климата и метеорологичните 
условия. По това време на трансформиране на външния цинков слой до крайното му състояние се 
формират прости оксиди и карбонати, които не прилепват добре към повърхността. При нанасяне на 
дуплексни покрития докато цинковото покритие е в такова състояние, повърхностния слой трябва да 
се обрабсе обработи по химичен или механичен път. Покритията могат да се нанасят директно върху 

първоначалния слой чист цинк, както и върху изменената повърхност, но резултатите невинаги са 
еднакви, а “поемането на риск” не е препоръчително.

При необходимост от заглаждане на повърхностни неравности трябва да се внимава да не се нарани 
цинковото покритие при прекалено шлифоване.

Предварителната подготовка преди боядисване може да се извърши веднага след поцинковане или на 
по-късен етап. Важно е повърхостта да бъде почистена от всички следи от замърсявания като 

например масло, грес и мръсотия. Петна от съхранение в мокра среда трябва да бъдат отстранени с 
твърда четка.

Съществуват четири основни метода за предварителна обработка на повърхността преди боядисване:

1. Т-разтвор (или съществуващият еквивалент)
Т-разтТ-разтворът е един от най-предпочитаните варианти. Представлява разтвор на цинков фосфат, който 

съдържа малко количество медни соли. При нанасяне се получава тъмносиво или черно 
обезцветяване на цинковата повърхност. Излишният материал трябва да се измие с вода. Т-разтворът 
е подходящ за нанасяне върху наскоро поцинковани повърхности, а не за износени такива. Преди 
използване на Т-разтвор трябва да се консултирате с доставчика на препарата, за да се постигне 
максимално качество и да се спази технологията за нанасяне. Препоръчва се минимално време 

между нанасяне на Т-разтвора и първия слой боя.

2. 2. Леко бластиране (лека метла) 
Един от механичните методи за предварителна обработка е лекото бластиране с медна шлака, J 

бластиране или карборундов прах с налягане при бластирането не по-високо
оот 40 psi (2.7 bar). Този метод гарантира, че се отстранява минимално количество  оксид като 
цинковото покритие се награпавява леко. При бластиране на много дебели покрития трябва да се 

46



www.zgp.bg

Снимка 84. Нарушение на цинковото покритие след 
бластиране.

Снимки 85.

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за подготовката на детайли  за горещо поцинковане, които не са консултирани от 
технолог на компанията.

внимава да не се увреди покритието на изделието. Оптимални резултати за всички повърхности на 
поцинкования детайл се постигат при поддържане на оптимално разстояние от дюзата до детайла, 
както и оптимален ъгъл на бластиране. В никакъв случай не трябва да се използват остри чугунени 
дробинки. Лекото бластиране често се използва като допълнение към метода за химическа обработка. 
На Снимка 84 и Снимка 85 са показани поцинковани детайли с нарушено цинково покритие след“ 
леко бластиране” или “sweeping” вследствие на неспазване на технологията за бластиране на 

поцинковани детайли. 

3. Разяждащи г3. Разяждащи грундове
Разяждащите грундове се използват успешно, но техния основен недостатък е липсата на видима 
промяна на цвета след третирането. Поради това не може да се гарантира, че цялата повърхност е 
реагирала с грунда. Разяждащите грундове са най-подходящи за по-стари изменени цинкови 

покрития.

4. Стареене
ТТози процес е напълно ефективен след като поцинкованото изделие е било изложено на атмосферни 
условия за период от поне шест месеца. Повърхността се подготвя като се използват абразивни 
детайли или твърда четка, с помощта на които се отстранява излишният материал. Впоследствие 
повърхността се третира с горещ почистващ препарат и изплакване с чиста вода. Повърхността 

трябва да е идеално суха преди нанасяне на боята. Стареенето не трябва да се използва като метод за 
подготовка на повърхността в морска среда с високо съдържание на хлорид.

Всички системи за бВсички системи за боядисване трябва да се специфицират и да се нанасят съгласно препоръката на 
производителя. Изборът на система за боядисване зависи от средата на нанасяне и експлоатация. 
Нанасянето на прахово покритие върху стомана за архитектурни цели е описано в ISO EN 13438.  
Праховото боядисване върху поцинковани изделия изисква стриктно спазване на технологията, 

описана от производителя.
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ТРАНСПОРТ

БДС EN ISO 1461

Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

Снимка 86. Неправилно 
съхранение.

Снимка 87. Неправилно 
съхранение.

Снимка 89. Снимка 90.

Снимка 88.
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За да се избегне неправилно окисляване и 
образуване на основен цинков карбонат, 
материалът трябва да се съхранява в сухи и 
добре проветриви помещения. Необходимо е 
да се избягва контакта между частите. 
Детайлите трябва да бъдат разделени с 
помощта на почистени, изсъхнали и 
ненесмолисти дървени части.

Материалът не трябва да влиза в контакт с 
железен прах, шлифовки, парченца и остатъци 
от шлифоване и газокислородно рязане. 

Попадането на тези частици върху цинковата 
повърхност могат да предизвикат локална 
корозия и съответно лош външен вид.

СЪХРАНЕНИЕ

Транспортирането на детайлите трябва да бъде 
добре планирано от производителите. Трябва да 
бъдат съобразени габаритите на детайлите както 

и:
  1. Необходимо е да бъдат предвидени 
достатъчно на брой дървени трупчета за 
коректното подреждане на стоката;
  2. Нео  2. Необходимо е да бъде предвидено 
достатъчно време за товаро-разтоварни 
дейности извършвани с мотокар;
  3. Препоръчително е да се осигурят палети за 
подредба и опаковане на детайлите.
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Всички фигури, схеми и снимки, използвани в настоящият каталог, са с цел илюстриране на основни принципи при горещото 
поцинковане и по-лесното им възприемане. Те не са крайна препоръка или консултация за подготовка на изделията за горещо 
поцинковане. При всеки отделен проект е необходимо да се свържете с технолозите ни. ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНЕ не носят отговорност за детайли, които не са консултирани от технолог на компанията.

СТЪПКИ ПРИ ПРОЕКТИ ВКЛЮЧВАЩИ 
ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ

www.zgp.bg

    * СЪГЛАСУВАЙТЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ТЕХНОЛОГИЧНИ ОТВОРИ С ОТГОВОРНИТЕ ЗА ПРОЕКТА 
ЛИЦА ОЩЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО. РАЗМЕРИТЕ НА ДЕТАЙЛИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ 
СЪОБРАЗЕНИ С ГОЛЕМИНИТЕ НА ВАНИТЕ ЗА ПОЦИНКОВАНЕ.

    * ОСИГУРЕТЕ СТОМАНА С ПОДХОДЯЩ ХИМИЧЕН СЪСТАВ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ. ПРИ 
НАЛИЧИЕ НА НЕСТАНДАРТНИ СТОМАНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ТЕХНОЛОГ.                 
ЗГП - ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ ПРЕПОРЪЧВА СЛЕДНИЯТ ХИМИЧЕН СЪСТАВ:

    Si (силиций) – в границите до 0,03% и     Si (силиций) – в границите до 0,03% и от 0,13 до 0,28% 
    С (въглерод) – в границите до 0,25%
    S (сяра) – в границите до 0,04%
    Мn (манган) – в границите до 1,8%
    P (фосфор) – в границите до 0,04%
    Cu (мед) – без съдържание

    *     * ОСИГУРЕТЕ НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ОТВОРИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ.  ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е 
ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ТЕХНОЛОЗИТЕ НА “ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ” ЗА 
КОНСУЛТАЦИЯ.

    * ПРИ НАЛИЧИЕ НА ВЪТРЕШНИ ОТВОРИ ПО ДЕТАЙЛИТЕ СЕ УВЕРЕТЕ ЧЕ ИМА РЕВИЗИОННИ 
ОТВОРИ, ДАВАЩИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВИЗУАЛНА ИНСПЕКЦИЯ. ПО ВЪЗМОЖНОСТ ДЕТАЙЛИТЕ 
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРИДРУЖАВАНИ ОТ ЧЕРТЕЖИ И/ИЛИ СНИМКИ, УКАЗВАЩИ МЕСТАТА И 
ГОЛЕМИНИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОТВОРИ.

    *     * ОСИГУРЕТЕ НЕОБХОДИМИТЕ ОТВОРИ ИЛИ УШИ ЗА ЗАКАЧВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯТА.

    * УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ЗАВАРКИ СА ПОЧИСТЕНИ ОТ ШЛАКА И НЯМАТ ПОРИ ИЛИ ШУПЛИ. 
АКО ИМА ИЗПОЛЗВАН СПРЕЙ ПРОТИВ ЗАВАРЪЧНИ ПРЪСКИ, ТО ТОЙ ТРЯБВА ДА Е ВОДОРАЗТВОРИМ.

    * УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ПО ДЕТАЙЛИТЕ НЯМА НАЛИЧИЕ НА БОИ, ГРУНДОВЕ, ОМАСЛЯВАНИЯ ИЛИ 
ОБМАЗКИ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ТАКИВА ИМА, ТО ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ ПРЕДИ 
ИЗПРАЩАНЕТО НА ИЗДЕЛИЯТА В ЗАВОДА ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ.

    * УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ     * УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ВЪРХУ ИЗДЕЛИЯТА НЯМА МАРКИРОВКИ, НАПРАВЕНИ С ПЕРМАНЕНТЕН  
МАРКЕР. ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ МАРКЕРИ, КОИТО СА ВОДОРАЗТВОРИМИ. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е МАРКИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЯТА ДА СЕ НАПРАВИ ЧРЕЗ:
     - НАБИВАНЕ НА НОМЕРАТА НА ДЕТАЙЛИТЕ ДОСТАТЪЧНО ДЪЛБОКО ВЪРХУ ИЗДЕЛИЕТО; 
     - ИЗПИСВАНЕ НА НОМЕРАТА НА ДЕТАЙЛИТЕ ЧРЕЗ ЗАВАРКА;
     - ПРИКРЕПЯНЕ НА МЕТАЛНА ТАБЕЛА С ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ИЗДЕЛИЕТО.
    *  П    *  ПОДРЕДЕТЕ ДЕТАЙЛИТЕ В УДОБЕН ЗА РАЗТОВАРВАНЕ ВИД. ПОД ДЕТАЙЛИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ 
ПОДЛОЖЕНИ ДЪРВЕНИ ТРУПЧЕТА, КОИТО ДА ПОЗВОЛЯТ РАЗТОВАРВАНЕТО С МОТОКАР. 
ПРЕПОРЪЧВАМЕ ПОДРЕЖДАНЕТО И УКРЕПВАНЕТО НА СТОКАТА ВЪРХУ ПАЛЕТИ И СКАРИ.

    * ПРЕПОРЪЧВАМЕ ОСИГУРЯВАНЕ НА СУХО И ПРОВЕТРИВО МЯСТО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕЧЕ 
ПОЦИНКОВАНИТЕ ДЕТАЙЛИ. ДОБРЕ Е КОНТАКТЪТ МЕЖДУ ДЕТАЙЛИТЕ ДА БЪДЕ ИЗБЕГНАТ ЧРЕЗ 
РАЗДЕЛЯНЕТО ИМ ЕДИН ОТ ДРУГ, ИЗПОЛЗВАЙКИ СУХИ ДЪРВЕНИ ЧАСТИ БЕЗ НАЛИЧИЕ НА СМОЛА.
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