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Най-новите системи в продуктовата гама на 

Юпитер Холдинг АД

„Убедеността в посоката е важна, 

но тя трябва да бъде подплътена с 

правилна преценка на множество 

фактори и стратегия с точно 

разписани, разпределени и 

приоритизирани задачи.“

Успешното развитие на една компания е сложен и динамичен 

процес, който изисква добре разработена стратегия и ясно 

поставени цели и задачи. Основните цели и задачи за нашата 

компания са:

Разработване и 

проектиране на нови 

продукти;

Конкурентна 

ценова листа на 

предлаганите от 

нас продукти;

Отлично качество на 

производство на 

всички изделия от 

продуктовата ни 

гама;

Гъвкавост в 

сроковете за 

извършване на 

строително-

монтажни 

дейности;
Отлично 

качество на 

горещо 

поцинковане



Степен на задържане

Containment level
N2/H1

Зона на действие

Normalized working width
W2/W3

Степен на силата на удара ASI

Impact severity ASI
A

Разстояние между стълбовете

Post distance
4.00 m

Тествана дължина

Length tested
72 m

Степен на задържане

Containment level
H1

Зона на действие

Normalized working width
W4

Степен на силата на удара ASI

Impact severity ASI
A

Разстояние между стълбовете

Post distance
4.00 m

Тествана дължина

Length tested
72 m

JP NEO (4,00) L1

JP NEO (4,00) H1-A-W4

За да отговаряме на нуждите на пазара, постоянно развиваме 

нашата продуктова гама с нови и нови системи и решения. В тази 

връзка Ви представяме най-новите ни ограничителни системи за 

пътища от серията NEO. 
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Предпазните огради NEO са системи от едно семейство и са 

изпитани в съответствие с хармонизирания стандарт БДС EN 1317. 

Проведени са три краш теста:

- С лек автомобил 900 кг при скорост 100км/ч

- С лек автомобил 1500 кг при скорост 110 км/ч

- С товарен автомобил без ремарке 10 000кг при скорост 70 км/ч

Поради намаляването на разстоянието между стълбовете, 

системата NEO помага за скъсяване времето за инсталиране и 

достига до 30%  понижаване на теглото, в сравнение със 

стандартните JPL1 системи.

За да се запознаете с 

материала, натиснете ТУК
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https://www.youtube.com/watch?v=MmHnLkW3ReY


Системите се монтират чрез набиване на 

стълбовете в земната основа чрез високоударни 

набивни машини. Височината на предпазната 

ограда от кота терен е 750мм с разстояние 

между стълбовете 4,0м.

Системите могат да бъдат изпълнение с:

- Шина тип А с две вълни

- Шина тип В

Серията JP NEO L1 са нашите най -нови и най -леки крайпътни

предпазни бариери, изцяло изработени от стомана. 

Предлаганите от нас системи са:

• Степен на задържане N2, степен на силата на удара (ASI) A и 

зона на действие (W) W2, което се равнява на 0,8м

• Степен на задържане Н1, степен на силата на удара (ASI) A и 

зона на действие (W) W3, което се равнява на 1,0м

• Степен на задържане L1, степен на силата на удара (ASI) A и 

зона на действие (W) W3, което се равнява на 1,0м

• Степен на задържане Н1, степен на силата на удара (ASI) A и 

зона на действие (W) W4, което се равнява на 1,3м
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Шина тип В намира широко приложение в държави като 

Германия, Нидерландия, Швеция, Норвегия, Хърватия, Израел, 

Сърбия, Босна и Херцеговина и много други.
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В България шина тип В може да бъде прилагана във 

вътрешни паркинги, за предпазване на колоните на 

конструкциите на големи търговски центрове, хранителни 

вериги  и др., при маневриране на тежкотоварните камиони, 

които доставят стоки до тези обекти.
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Предпазни мрежи, ограничаващи движението и

преминаването на пешеходци през автомагистрали и
скоростни пътища

Всички автомагистрали и скоростни пътища са обозначени със 
специални пътни знаци.

На път, обозначен като автомагистрала или скоростен път със

съответния пътен знак, е разрешено движението само на

автомобили и мотоциклети, чиято конструктивна максимална

скорост надвишава 50 km/h. Движението на други пътни

превозни средства, както и движението на пешеходци и
велосипедисти е забранено.
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Поради ред причини, ставаме свидели на

неспазването на тези забрани и това налага

използването на допълнителни предпазни

устройства по пътищата, които да попречат физически за

нарушаване на Закона за движение по пътищата и

отнемането на живота и здравето на недобросъвестните
граждани.

В този брой ще обърнем внимание на мрежи, които възпират

неправилните действия на пешеходците. Те представляват

допълнителни предпазни устройва, които не са част от
тестваните ограничителни системи

Предпазните мрежи се прилагат задължително в средна

разделителна ивица или в банкета при автомагистрали и

скоростни пътища. Поставят се на местата, където има обекти

с интензивен престой на МПС и пътници - крайпътни

паркинги, места за отдих, бензиностанции, автосервизи,
заведения за хранене и други подобни.
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Целта е ограничаване преминаването на пешеходци от

едното платно в друго и ограничаване на рисковия достъп
до обектите, обслужващи пътя.

Изпълняват се с дължина равна или по-голяма на самия
обект с интензивен престой на МПС и пътници.

Височината на предпазната мрежа е желателно да не бъде
по-малка от 1200мм.

Носещите стоманени стълбчета на мрежата трябва да бъдат

монтирани така, че да осигуряват стабилна конструкция на
предпазните мрежи.

Монтирани 
предпазни мрежи 

в средна 

разделителна ивица, 

както и в банкета 

има на места при АМ 

„Тракия“ и АМ 

“Марица“. Техният 

монтаж е извършен 

на участъци с 

преобладаващи ПТП 

и за съжаление 

загубени човешки 

животи в 
последствие.
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За да се следват добрите 

европейски практики, 

трябва да се предприемат 

мерки за повишаване на 

безопастността на пътната 

инфраструктура и 

намаляване на риска от 
опасности.

Пренебрегването на 

дори един фактор може 

да доведе до фатални 

последици. Не трябва да 

се забравя, че при пътни

произшествия

пешеходците са много

по-уязвими от

останалите участници в 

движението. Наличието 

на съоръжение от вида 

на мрежи за средна 

разделителна ивица, 

поставено на 

правилното място, по 

правилния начин, може 

да спаси човешки 
животи. 
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Метални конструкции за фотоволтаични 

системи

Преминаването към по-чисти и 

екологични решения е 

непрекъснато растяща тенденция в 

редица държави по света, която 

значително намалява вредното 

влияние на човечеството върху 

околната среда. Водени от дълга 

ни, за опазване на околната среда 

и природата, така че тя да се 

запази за идните поколения, ние от 

“Юпитер Метал” ООД развиваме и 

внедряваме в производство нови 

продукти в сферата на 

електрозахранването от 

възобновяеми източници - метални 

конструкции за фотоволтаични 

системи. 

Слънцето е чист, безплатен и неизчерпаем източник на

възобновяема енергия. Ние всички можем да го използваме,

създавайки източник на приходи, докато прилагаме метода за

зелен подход към производството на енергия.

В резултат на извършени проучвания, компанията ни

разработи собствени горещо поцинковани метални конструкции

за монтаж на стационарни соларни инсталации, в които е

съобразен опитът и специфичните технологични възможности

на оборудването ни.
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Не на последно място - изграждането на

фотоволтаични системи подпомага енергийното бъдеще

на България, инвестирайки в независими източници

на енергия.

Електроенергията, произведена от фотоволтаични

системи, притежава множество значими предимства,

екологични и икономически ползи.

Предимства на електроенергията, произведена от

слънчевите клетки, вградени във фотоволтаични панели:

Екологично чиста е - не отделя никакви вредни

за въздуха, водите и почвата емисии и твърди 

частици.

Енергията се генерира безшумно

Не изчерпва природните ресурси и не застрашава

здравето на хората или животните. 

Не е необходима голяма поддръжка.

Безопасна е за експлоатация.

Ресурсът за получаване на електричество

е възобновяем и неизчерпаем.



Къде могат да се приложат фотоволтаичните системи?

Изграждане на фотоволтаичен парк 

върху урегулирани поземлени 

терени

Освен за осигуряване на 

собствената          енергийна 

необходимост и независимост, 

изграждането на фотоволтаичен 

парк може да бъде инвестиционно 

решение чрез продаване на 

електроенергия на националната 

енергийна мрежа, което носи 

редица позитиви.

Фотоволтаична система за 

покриви и фасади на сгради

Поставянето на 

фотоволтаични панели върху 

покриви на индустриални или 

жилищни сграда с цел 

покриване на собствените 

енергийни нужди, е 

инвестиция с многократна 

възвръщаемост. 

Паркинги с фотоволтаичен покрив

Екологично решение, което 

съвместява основните 

защитни функуции на 

паркинга с производството 

на чиста електроенергия 

посредством фотоволтаични 

панели. Подходящо решение 

за гаражи, складове, навеси, 

автомивки и много други 

технически сгради. 14
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“Юпитер Метал” ООД предлага няколко основни варианта на

горещо поцинковани статични метални носещи конструкции за

фотоволтаични паркове:

1. Метална конструкция за соларни паркове:

А) Метална конструкция с една колонка /крак/, монтирана 

чрез набиване на носещия стълб

В) Метална конструкция с възможност за

монтаж върху бетонна основа

На тези конструкции могат да се монтират едноредови, двуредови и

триредови стрингове от фотоволтаични панели в зависимост от

предпочитанията на клиентите и дизайнерите.

Б) Метална конструкция с две колонки 

/крак/, монтирана чрез набиване на 

носещия стълб



Б) Метална конструкция с 

две колонки /крак/

2. Монтаж върху бетонна 

основа.

А) Метална конструкция с 

една колонка /крак/
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4. Метална конструкция за паркинги и навеси за автомобили.

3. Метална конструкция за монтаж на соларни панели

към покрив на индустриални и жилищни сгради.
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1. Адаптивност при производство, спрямо изискванията на клиентите и

съответната техническа документация.

>> В състояние сме да адаптираме нашите конструкции спрямо

конкретните условия на климатичния район, терен и избраните размери

на панели от Възложителя. Също така, можем да изработваме

конструкциите на желания от тях ъгъл за достигане на най-висока

производителност на батериите.

2. Горещо поцинковани по БДС ЕN 1461:2009. Горещо поцинкованите

стоманени профили са значително по-изгодни от алуминиевите

профили.

>> Цената на алуминиевите профили е неколкократно по-висока.

>> Всички детайли и елементи на конструкциите се произвеждат на

автоматизирани технологични линии и се поцинковат горещо в заводите

на нашия Холдинг. В един от заводите за горещо поцинковане е

разположена най-голямата вана в България с размери 13/3,2/1,6 м.

3. Всичко е на болтова връзка, няма заварки.

>> Сглобката между отделните елементие е изцяло на болтова връзка.

Така антикорозионното покритие от горещото поцинковане не се

нарушава и се запазва за периода на експлоатация на соларната

инсталация.

4. Бърз и лесен монтаж

>> „Юпитер Метал“ ООД разполага с необходимата техника и

механизация за монтаж на фотоволтаичните системи. Имаме над 10

екипа, работещи с наши собствени високоударни самоходни набивни

машини за монтаж на стълбовете на ограничителните системи за

пътища. По този начин не се използва бетонна технология. Монтажът

чрез набиване не уврежда терена и той може да се използва за други

цели, както по време на експлоатацията на фотоволтаичния парк, така и

след него.

Предимства на продуктите, произведени от „Юпитер 

Метал“ ООД:
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Производствените технологични възможности на “Юпитер

Метал” ООД обхващат цялостния процес на изработка на

метални конструкции за фотоволтаични системи - изработка,

горещо поцинковане, доставка и монтаж.

Фотоволтаичен парк в Италия – 1 Mw

Част от горещо поцинкованите метални конструкции

за фотоволтаични системи, изработени от „Юпитер

Метал“ ООД:
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Фотоволтаичен парк Стара Загора.

Фотоволтаичен парк Бургас 1.5 mW
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Фотоволтаичен парк Сливен 1MW

Слънчевата електроенергия е екологично

чиста - избирайки нея ние правим важна крачка

към решението на проблема със замърсяването.

Опазваме и защитаваме околната среда за

бъдещите поколения.
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ГОРЕЩОТО ПОЦИНКОВАНЕ –

ДЪЛГОТРАЙНОСТ И ПРАКТИЧНОСТ

Интервю с Петко Горев, Търговски директор на Заводи за Горещо Поцинковане, 

публикувано във вестник „Строител“

Здравейте г-н Горев,

в днешния разговор бихме желали да

разкажете на нашите читатели малко

повече за някои от аспектите, свързани с

ползите и предимствата на метода

горещо поцинковане. Въпросът задаваме

неслучайно, тъй като напоследък в

обществеността, все повече се говори за

качество и дълготрайност при

строителните и производствени решения

и тази тема

Здравейте,

отговорите на зададения от Вас въпрос, са известни на една

немалка част от Вашата аудитория, тъй като това не е нов метод.

В България има голям брой хора, запознати с това което правим.

Разрешете ми първо да представя нашата група от заводи. Това са

заводи от ново поколение, изцяло съобразени с последните

иновации в бранша. Разполагаме с вани с достатъчно големи

размери, за да изпълним и най-капризния и амбициозен проект. В

завода ни в Пловдив например размерите на ваната ни за горещо

поцинковане са 13 м дължина, 3,2м дълбочина и 1,6м широчина.

През годините сме били част от най-големите проекти в

строителството, енергетиката и прочие и сме горди, че сме

поцинковачи на европейско ниво. Групата от заводи ЗГП-

ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ има още един завод на

територията на Пловдив, в който има инсталирана установка за

горещо поцинковане по метода на центрофугирането, която е

единствена на територията на страната и е подходяща за

малогабаритни скрепителни елементи и резбови детайли.

вълнува немалка част от нашите читатели. 

https://www.zgp.bg/


Когато изтъкваме предимствата на продукт или услуга, е

задължително да говорим и за качеството. Имайки достатъчно

модерна база и добри специалисти, нашата група от заводи

поцинкова продукти, които не са наше собствено производство, а са

собственост на различни наши контрагенти. Това носи със себе си

задължението ние да взимаме предвид доста допълнителна

информация и да се съобразяваме с много съпътстващи поръчките

изисквания, за да можем в края на процеса да издадем един

качествен продукт, съобразен с условията на ползване. Нашата

работа е свързана с консултиране и даване на насоки на нашите

клиенти за произвеждане на определения детайл, така че след

поцинковане той да изпълни предназначението си без

компромиси. Участваме в проектирането на самото изделие,

давайки съвети, така че да улесним максимално нашите клиенти

и да ги предпазим от неприятни ситуации, в които да бъдат

принудени да правят корекции при вече произведено и

поцинковано изделие.

В Северна България притежаваме завод на територията на гр.

Каспичан. Изреждам всичко това не за да правя реклама на

групата ни – тя е достатъчно известна и без да посочвам тази

информация. Причината да го правя е, защото искам да обърна

внимание, че за да се развива определена услуга или дейност и за

да може тя да бъде на определено ниво, трябва да има условия за

осъществяване на това. Няма как определен процес или метод да

се практикува непрофесионално, при липса на материална база,

квалифициран човешки ресурс и да се постигат устойчиви

резултати. Затова мога да кажа, че от страна на групата ни се

хвърлят немалко усилия и правим инвестиции във времето, за да

можем да развиваме все повече нивото си на професионализъм и

да предоставяме услуга, която да отговаря на очакванията на

клиентите ни.
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Към повечето изделия има изисквания за дълготрайност и

устойчивост във времето. Те трябва да живеят максимално дълго и

в същото време да имат непроменливи свойства. Една част от

детайлите са поставени в условия, при които търпят директното

влияние и капризи на времето, механични удари, третиране с

химически агресивни вещества и други въздействия по време на

експлоатация. Практиката показва, че е много скъпо и

неефективно някой да поддържа тези детайли или да се грижи

специално за тях, а е важно те да са надеждни във времето.

24

Дълготрайността, за която говорим, е изключително тясно свързана

с практичността, защото, съгласете се, че никак не е практично да

поддържаш постоянно даден детайл и да инвестираш пари в него,

ако можеш да не го правиш или да отложиш този момент за дълъг

период напред в бъдещето, без да влошиш свойствата му.

Използването на горещо поцинковани изделия не е свързано с

постоянна поддръжка, както е при други методи. Ако например

едно изделие с покритие от боя трябва да се пребоядисва на

определен период, за да не се компрометира самият метал и той да

стане ненадежден, то при горещо поцинкованите изделия такава

периодична поддръжка липсва. За да е практично определено

антикорозионно покритие, то трябва да е надеждно, да е
дълготрайно и да е икономически приемливо.
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Металите, които са устойчиви на корозия в по-голяма степен от

т.нар. черна стомана, са предназначени за по-специализирани

нужди и не биха могли да се използват толкова широко, тъй като

това би формирало цена, която би била непосилна за плащане от

инвеститорите. Помислете си какво би било да използваме

неръждаема стомана вместо черна стомана, за производството на

хилядите тонове метални конструкции за енергетиката, или за

строителството. Няма как да е ефективно да изработим няколко

хиляди тона конструкция за определен завод например от

неръждаема стомана. Затова човечеството открай време използва

стандартна стомана и търси начин да я защити за големи периоди

от време. Предимство на горещо поцинковане, е че то е

икономически изгодно, а в същото време е изключително

дълготрайно. В зависимост от средата и начина на експлоатация,

горещо поцинкованите изделия могат да живеят до над 70 години

без поддръжка. На фона на скъпите и като цяло неефективни в

толкова висока степен системи за боядисване, горещото

поцинковане разрешава множество проблеми, които други защити

не могат да разрешат, включително дават разумно финансово

решение. Горещото поцинковане позволява заводско

производство в големи обеми. Ако вместо да поцинковаме горещо

даден детайл, го боядисаме с цел икономия в краткосрочен план

например, това няма да доведе до спестяване на средства.

Животът на изделието става в пъти по-къс, което практически го

оскъпява няколко пъти. Транспортът и монтажът на тези изделия

струва немалко средства и по-честото им производство, подмяна

или корекция е свързано с финансово утежнение и заради тези

допълнителни разходи. Неподходящият избор на антикорозионна

защита би могъл да направи живота на изделието прекалено къс,

като дори още в първите години от живота си то започва да губи

част от свойствата си.
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Въздействия върху горещо поцинкованите изделия като механични

удари, търкания или изкривявания не компрометират цялостно

изделията и те могат да бъдат използвани и да живеят още дълго. Не

говорим за периоди от една, две или пет години, а за живот на изделия,

които да служат на поколения наред. За горещото поцинковане може да

се каже просто и кратко „то работи“.... Да „то работи“. Това е метод,

който постига почти всичко, което се очаква от него. И докато

индустрията бълва всякакви иновативни методи за защита на

изделията от корозия, изпитаният метод „горещо поцинковане“ остава

предпочитан. Нима германците и французите са недостатъчно умни и

интелигентни, за да не оценят потенциала, ползите и бъдещето на

алтернативните технологии?!?

26

Нима те са склонни да плащат повече и в същото време да получават

по-малко? Не. Просто в тези държави се разчита на доказани във

времето продукти и услуги, като се мисли в дългосрочен период и не

само за настоящото поколение. Търси се извличането на максимална

полза от суровините и материалите. Това важи в още по-голяма степен

за продукти и услуги, използвани от обществото. Затова трудно бихте

убедили тези общества, че с използването на нискокачествени

материали и с цел спестяването на няколко стотинки в краткосрочен

период от година - две, ще им предложите нещо в тяхна полза.

Обикновените хора в тези държави имат непрекъснат личен досег с

горещо поцинковани детайли и сами са направили по ненаучен начин

техните “анализи”.
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А колко достъпен е процесът в България? Ако в чужбина е 

толкова добре познат, то вероятно това се дължи на 

достъпността му?

Процесът е изключително лесно достъпен в България. Всеки може

да избере между това да поцинкова горещо или боядиса например

една ограда за двора си. Тези, които правят информиран избор,

вероятно ще поцинковат. Ще дам и един пример от личния ми

живот. Предстои ми да сменя парапета на тераса в сграда,

построена през 2005 година, в която живея сега. Причината е, че

парапетът вече е ръждясал и въпреки пребоядисването, което

направих, той продължава да корозира. Колкото и пъти да

боядисам този парапет, освен да харча пари и да го правя все по-

грозен след всяко боядисване, друг резултат няма да постигна. Сега

за да намеря трайно и ефективно решение, ще трябва да премахна

парапета, което между другото ще е свързано с вторични ремонти

по пода на терасата и фасадата на сградата, тъй като ще наруша

целостта им, и впоследствие ще трябва да платя за производството

и монтажа на нов парапет. Ще го поцинковам, разбира се, но аз

мога да го направя не защото работя в завод за поцинковане, а

защото това е достъпно. Фирмата, която ще го произведе, е

запозната с процеса, няма да срещне никакви трудности, за да го

поцинкова и в същото време, това няма да ме натовари финансово.
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Говорите много уверено за превъзходството на този метод. Бихте ли 

ни дали още примери, с които да подкрепите думите си?

Предимствата на горещото поцинковане може да звучат като

реклама на хора, които не са запознати със строителството или

металообработването отблизо. И като казвам отблизо имам

предвид запознати от първо лице. Хора, които практически

познават процесите на изграждане, монтаж, товаро-разтоварни

дейности на метални изделия. Те знаят и могат да направят

разлика между това да товарят и разтоварват поцинкован и

боядисан детайл, както и между монтаж и експлоатация на горещо

поцинкован детайл или боядисани изделия. Такива хора могат да

оценят понятията като дълготрайност, устойчивост и други

характерни за горещо поцинкованите детайли. Когато започнах

работа в този бранш, самият аз знаех най-разпространените неща,

свързани с поцинковането. Впоследствие започнах да ходя в

производствените бази по обектите на нашите клиенти и да

виждам с очите си как се случват нещата. Спокойно мога да кажа,

че при монтажа на горещо поцинкованите изделия, например,

никой от монтажниците не се притеснява как да борави с тях.
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Работят спокойно с изделията, защото повечето от тях знаят, че

тези изделия са трудно податливи на механични удари и

наранявания и че за разлика от боядисаните изделия, горещо

поцинкованите издържат на сериозни натоварвания. На един

обект видях как горещо поцинкована конструкция бе монтирана за

няколко дни без никаква допълнителна подготовка и без особени

затруднения. В същото време, непосредствено до нея по-рано бе
издигната конструкция, която бе боядисана.

29

По време на монтажа, част от покритието бе повредено, вследствие

на механични удари и се наложи нейното репариране на място,

което не беше извършено с високо качество. Беше зима, валеше

дъжд и боята не съхнеше, а репарациите бяха направени на места,

на които преди това беше заварявано и основата не беше

достатъчно добре подготвена. След посещения на достатъчно

обекти и сблъскване с различни казуси, обвързах теорията с

практиката и едва тогава разбрах какво реално представлява

горещото поцинковане. Затова и толкова спокойно мога да говоря
за неговите предимства.
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Разбира се, с удоволствие. Да започнем с независимостта от времето

и метеорологичните условия. Горещото поцинковане се извършва в

заводски условия под строг контрол. То не е свързано със съхнене

или втвърдяване на покритието, както е при боята. Боядисването

през зимата, например, е свързано с много затруднения, тъй като

боите имат температурни диапазони и относителна влажност на

полагане. При горещото поцинковане процесът се извършва без

значение каква е температурата навън, както и влажността на

въздуха, дали е лято или зима, дали е мъгливо, вали или времето е

сухо, горещо. При лаково-бояджийските методи, няма как да

използвате изделието веднага след обработката му. При горещото

поцинковане е точно обратното - в момента, в който изделието излезе

от цинковата баня и се охлади, което става за няколко минути, може

веднага да бъде монтирано. Много често нашите клиенти поцинковат

при нас и още в същият ден превозват детайлите до обектите си и ги

монтират.

Бихте ли изредили някои от практическите предимства?
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Както и преди малко стана дума, може би най-важното предимство

от гледна точка на практичността е, че горещо поцинкованите

изделия нямат нужда от последваща поддръжка. За разлика от

боядисаните изделия, които след няколко години започват да се

пребоядисват частично или изцяло с цел репариране на места на

които се наблюдава „подкожушване“ и олющване на боята, при

горещо поцинкованите детайли такива намеси не са необходими. В

общия случай изделията се използват десетки години, без да се

налага да се инвестират допълнителни средства. Това е и една от

причините те да са по-икономически изгодни. Няма скрити

разходи или такива, които са неясни като сума и като период на

възникване. За един собственик, който желае парите му да са

вложени добре и целесъобразно, е чудесно да знае, че няма да

инвестира никакви средства през следващите няколко десетки

години, за да коригира или ремонтира определени изделия.

Пребоядисването, например, изобщо не е лесен процес. В повечето

случаи, изделието е вече в експлоатация, което означава, че за да

се пребоядиса, трябва да се осигури достъп, често посредством

механизация. Човешкия труд е все по-скъп, а това означава, че

инвеститора ще трябва да плати и за него, заедно с материалите за

пребоядисване. Към това се наслагват неудобствата, свързани с

почистване на старата боя и достигането на здрава основа, върху

която да се положи новата боя. За всички е ясно, е боядисването в

студените месеци е затруднено поради бавното съхнене на боята.

Ако имаме детайл, който е част от някакво производство и неговото

пребоядисване означава спиране на производствения процес се

добавят и пропуснати ползи към останалите негативи.
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Това, което отличава особено много горещото поцинковане от

другите методи на защита е, че при поцинковане се изгражда

металургична връзка между цинка и стоманата. Това означава,

че имаме сплавяване и общи слоеве на двата метала. За разлика

от боята, която разчита на адхезия, тук се изгражда кохезионна

връзка между стоманата и цинка. Образува се едно много трудно

разрушимо покритие. Най-външния слой на поцинкования

елемент е съставен от чист цинк. Този слой е по-мек от

останалите слоеве в дълбочина. Натоварването при механичен

удар се поема от него . Останалите слоеве стават все по-твърди,

като доста често някои от тях са по-твърди от самата стомана.

Горещото поцинковане дава възможност изделията да бъдат

покрити на сто процента, като никакви кухини, или затворени и

недостъпни площи не остават незащитени. При боядисването,

например, няма как да се боядисат или обработят вътрешните

площи на профилите или тръбите или затворените кухини на

определени съдове например. Просто е невъзможно.

Не на последно място, трябва да споменем способността за

изграждане на т.нар. “галванична клетка”. Горещо

поцинкованите изделия могат да понасят сериозни механични

натоварвания и удари, при които покритието им да бъде локално

компрометирано, но въпреки това те биват пазени от корозия

посредством нанесения цинк върху тях. Как става това? Ако

ударим боядисано изделие, например, ще нарушим целостта на

покритието върху повърхността на изделието, тъй като за

разлика от горещо поцинкованите изделия, боядисаните

разчитат на адхезията. Това означава, че боята е залепена върху

повърхността на изделието и при удар тя се отронва, а мястото на

удара остава незащитено.
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Корозията започва да се разпространява под боята и с течение на

времето разрушава все по-голяма площ от боядисаната повърхност.

Когато ударим, обаче, поцинковано изделие виждаме, че на мястото

на удара цинкът корозира, като продуктите от корозията се отлагат

върху повърхността на стоманата и я предпазват. Цинкът предпазва

стоманата, играейки ролята на анод, а стоманата играе ролята на

катод. Така цинковото покритие „жертва“ себе си, за да предпазва

стоманата.

Ако сравним експлоатационните среди и начина, по който пък те

влияят върху различните антикорозионни защити, можем да кажем,

че в малко среди горещото поцинковане отстъпва на друга

антикорозионна защита. В общия случай то превъзхожда

конкурентните методи. В заключение бих казал, че световната

практика показва, че горещото поцинковане е най-икономически

ефективният и едновременно надежден метод за защита на стоманата

от корозия.

Какво ще кажете на финала на нашия разговор на читателите?

Искам да им пожелая да са живи и здрави и да се пазят. Нека

постигат успехи в техните поприща и нека трудът им ражда

качество и полезност. 33
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