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Szacuje się, że co roku na drogach całego świata ginie ponad
1,2 miliona osób. Do zdecydowanej większości zdarzeń
(blisko 90%) dochodzi w krajach nisko i średnio rozwiniętych,
a zdarzenia drogowe stanowią trzecią przyczynę zgonów
wśród osób z przedziału wiekowego 30-44 lata. W Polsce,
na przestrzeni ostatnich lat, obserwuje się mocny rozwój
infrastruktury drogowej, który ma przełożyć się na wzrost
bezpieczeństwa, a tym samym spadek kolizji samochodowych.
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Przyszłość budownictwa dróg
w „Kraju nad Wisłą”

OCHRONY BUDOWNICTWA
DROGOWEGO
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Z jakich etapów technologicznych składa
się proces cynkowania jednostkowego?
Proces cynkowania jednostkowego składa się, poza sortowaniem
i podwieszaniem wyrobów, z następujących operacji:
■
odtłuszczanie – chemiczne czyszczenie powierzchni stalowych
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WYPOWIEDZI EKSPERTÓW

z tłuszczu, substancji woskowatych i olejów utrudniających reakcję
żelaza z cynkiem
■ trawienie – usuwanie substancji niemetalicznych takich jak tlenki
żelaza pod postacią rdzy, zgorzeliny i innych produktów korozji z powierzchni stalowych
■
topnikowanie z suszeniem – zanurzanie elementów stalowych
w mieszaninie chlorku cynku i chlorku amonu, celem zapewnienia
prawidłowego przebiegu reakcji chemicznych zachodzących podczas cynkowania
■ właściwe cynkowanie.
W przypadku pokrycia konstrukcji zendrą hutniczą lub jeśli zachodzi
konieczność krótkiego trawienia, może być potrzebne wstępne czyszczenie strumieniowe. W zależności od stanu wyrobu można ewentualnie zrezygnować z odtłuszczania. Poza wymienionymi operacjami
stosuje się także płukanie konstrukcji. Standardowo wykonuje się płukanie w wodzie pomiędzy trawieniem a topnikowaniem. W zależności
od wyrobu i wymagań klienta mogą wystąpić jeszcze inne dodatkowe etapy procesu. Do technologii cynkowania należy także właściwe
składowanie konstrukcji ocynkowanej, aby uniknąć zjawiska tzw. białej
korozji.
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