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Nowoczesność dzięki
100-letniej tradycji

Zakłady Ocynkowni Śląsk wchodzą w skład niemieckiej Grupy Seppeler, 

której początki sięgają 1919 roku. Ponad 100-letnie doświadczenie w branży 

cynkowania ogniowego umożliwiło nam wypracowanie najskuteczniejszych 

metod zabezpieczania antykorozyjnego stali i obsługę Klientów z dbałością

o każdy szczegół. o każdy szczegół. 

Pamiętając o wieloletniej tradycji i zdobytej w tym czasie wiedzy, in- 

westujemy także w nowe technologie, zapewniające jak największą pow- 

tarzalność wyznaczonych parametrów i  pozwalające jednocześnie skrócić 

terminy realizacji Państwa zleceń. Dbamy również o środowisko naturalne. 

W tym celu instalujemy filtry powietrza wylotowego, a także instalacje do 

odzyskiwania ciepła.

WspieramyWspieramy Państwa od momentu projektowania aż po dostawę w formule 

„just in time”.

Grupa Seppeler w Polsce to 4 nowoczesne ocynkownie – w Chrzanowie, 

Kluczborku, Częstochowie i Świdnicy, a także  zakład produkujący kraty 

pomostowe w Krakowie.

3



1997
Rejestracja przedsiębiorstwa 

pod nazwą
„Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o.”

2000
Otwarcie zakładu 
Ocynkowni Śląsk
w Chrzanowie.

2002
Grupa Seppeler zostaje
udziałowcem firmy

Kraty Mostostal Kraków,
producenta krat
pomostowych.

2007
W ciągu 7 lat 

Zakład w Chrzanowie
ocynkował ogniowo
aż 200 000 ton stali.

2008
Otwarcie zakładu
Ocynkowni Śląsk 
w Kluczborku.

2013
Otwarcie zakładu
Ocynkowni Śląsk
w Częstochowie.

2017
Otwarcie zakładu
Ocynkowni Śląsk
w Świdnicy. 

2019
Modernizacja

i rozbudowa zakładu
Ocynkowni Śląsk
w Częstochowie.

Historia Grupy Seppeler w Polsce
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Z nami warto

„Seppeler„Seppeler – z nami warto” nie jest jedynie hasłem reklamowym. Jest dla nas 

czymś więcej. Jest mottem i zobowiązaniem, które towarzyszy nam od lat. 

Jest też wyrazem zaangażowania w dobre i przyjacielskie relacje z Klientami. 

Wierzymy, że poza dbałością o jakość usług liczy się także nasze wsparcie już 

na etapie Państwa planów projektowych, aż po zakończenie inwestycji. 

Eksperci Ocynkowni Śląsk chętnie dzielą się doświadczeniem podczas 

dedykowanych szkoleń, a także wspierają Projektantów i Klientów wiedzą

ww zakresie najlepszego przygotowania konstrukcji oraz doboru parametrów,

Zakłady w Polsce

Grupa Seppeler w Polsce to 4 nowoczesne ocynkownie, 

których linie produkcyjne zostały zaprojektowane tak, aby 

nasza oferta była jak najszersza i dopasowana do Państwa 

potrzeb.

WW zakładzie w Chrzanowie zadbaliśmy o to, aby mogli 

Państwo zabezpieczyć antykorozyjnie elementy o długości 

nawet 21 m. Zakład w Kluczborku został wyposażony w naj- 

szerszą wannę w Europie, dzięki czemu możliwe jest 

cynkowanie szczególnie dużych zbiorników czy kontenerów, 

ale także innych bardzo ciężkich elementów. Najnowo- 

cześniejsza w Polsce, zmodernizowana w 2019 roku i zauto- 

matyzowanamatyzowana linia produkcyjna zakładu w Częstochowie 

umożliwia największą powtarzalność parametrów tam, gdzie 

jest to szczególnie pożądane. Zakład w Świdnicy, poza tra- 

dycyjną metodą niskotemperaturową, zabezpieczy podczas 

wirówkowego cynkowania wysokotemperaturowego również 

niewielkie, nawet kilkucentymetrowe elementy, zachowując 

przy tym dokładność pasowania. 

Zakłady w Kluczborku i Częstochowie dysponują także usługą 

pasywacji Cynklar, która podnosi walory estetyczne powłoki 

cynkowej i dodatkowo ją zabezpiecza. 

które pozwolą przez wiele lat cieszyć się doskonałym zabezpieczeniem 

antykorozyjnym. Ocynkowane wyroby możemy poddać dodatkowo obróbce 

końcowej, dokonać ich prostego montażu, a także pakowania.

W związku z realizowaniem usługi od A do Z, czyli od wytrawienia konstrukcji 

po jej ocynkowanie, bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność gwarancyjną 

w zakresie usług, która bywa trudniejsza do uzyskania w przypadku 

zabezpieczeń antykorozyjnych innego typu.

Świdnica

Rietberg - centrala Grupy Seppeler

*Kraty Mostostal Kraków

Częstochowa

Chrzanów

Kraków*

Kluczbork

W skład Grupy Seppeler wchodzi 10  loka- 
lizacji w Niemczech i 5 zakładów w Pol- 
sce.
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Zakład wykonuje specjalistyczną usługę cyn- 

kowania na tzw. dwukrotne zanurzenie, umoż- 

liwiającą cynkowanie elementów o długości do 

21 m.

Zakład dysponuje najszerszą wanną cynkow- 

niczą w Europie. Wykonywana jest również 

usługa pasywacji powłoki cynkowej Cynklar.

Wymiary robocze wanny w metrach 
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Częstochowa Świdnica

Udźwig suwnicy
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Wymiary robocze wanny w metrach
metoda niskotemperaturowa / wysokotemperaturowa 

Chrzanów Kluczbork
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Udźwig suwnicy
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Udźwig suwnicy
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Zakład posiada najnowocześniejszą linię pro- 

dukcyjną w Polsce, pozwalającą osiągnąć dużą 

powtarzalność wyznaczonych parametrów. 

Wykonywana jest również usługa pasywacji 

Cynklar.

Zakład dysponuje dwiema wannami - do cynko- 

wania niskotemperaturowego większych kon- 

strukcji i wysokotemperaturowego, gdzie moż- 

liwe jest precyzyjne nanoszenie powłoki cyn- 

kowej na niewielkie elementy.
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Zalety cynkowania ogniowego:

Ocynk czyli trwałość

Proces cynkowania rozpoczynamy od oczyszczenia elementów stalowych

ww specjalnych wannach trawialniczych. Na tym etapie usuwane są wszelkie za- 

nieczyszczenia, resztki rdzy i tłuszczu. Następnie elementy transportowane są do 

kąpieli cynkowej. Całkowite zanurzenie w cynku o temperaturze sięgającej nawet 

560oC powoduje, że dociera on do każdego zakamarka konstrukcji i zabezpiecza ją 

zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz, nawet w miejscach, do których tech- 

nologicznie nie ma możliwości dotarcia w procesie malowania. Po zakończeniu 

procesu cynkowania ogniowego i ostygnięciu, cynk tworzy twardą powłokę anty- 

korozyjną,korozyjną, ściśle związaną ze stalą, zabezpieczając szczelnie konstrukcję na wiele 

lat.

Ochrona stali nawet na kilkadziesiąt lat.

Większa, długofalowa opłacalność niż w przypadku innych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Zabezpieczenie cynkiem na zewnątrz i wewnątrz konstrukcji.

Cynk tworzy jednolitą, twardą i odporną na uszkodzenia warstwę.

Brak zjawiska korozji podpowierzchniowej.

WW przypadku uszkodzenia powłoki tworzy się ogniwo galwaniczne, w którym związki cynku, 

przy udziale wilgoci, zabudowują uszkodzony fragment.

Brak ograniczeń sezonowych w cynkowaniu, występujących często podczas zabezpieczania 

np. powłokami malarskimi.

Krótki czas realizacji usługi, nawet w przypadku dużych konstrukcji.

Wysoka estetyka powłoki.

Możliwość pasywacji i malowania proszkowego lub na mokro.

Zabezpieczanie małych elementów dzięki cynkowaniu wysokotemperaturowemu (Zakład w Świdnicy): 

Brak konieczności obróbki po cynkowaniu.

Lepsze przyleganie kolejnych powłok.

Wysoka odporność na tarcie i zużycie.

Twarde powierzchnie.

Dokładność dopasowania.

Powłoka cynkowa

Powłoka malarska

(odtłuszczenie, podkład, 2 warstwy farby)

Czas wykorzystania w latach

Porównanie kosztów cynkowania i malowania w czasie
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Ekologia

Dbanie o środowisko to dbanie o nas samych i naszych Bliskich. To dbałość o codzienność i przyszłość.

Dlatego przy planowaniu i wdrażaniu nowych technologii zawsze kierujemy się 

zasadą wyboru tych rozwiązań, które są najbezpieczniejsze i najbardziej neutralne 

dla przyrody.

RedukujemyRedukujemy do niezbędnego minimum powstawanie odpadów oraz emisję za- 

nieczyszczeń, mogących oddziaływać niekorzystnie na otoczenie. Aby chronić 

środowisko naturalne, jak również zdrowie naszych Pracowników i Mieszkańców, 

zainstalowaliśmy nowoczesne systemy filtracji powietrza wylotowego. Ciepło 

wytwarzane w procesie produkcji jest odzyskiwane i wykorzystywane ponownie do 

ogrzewania urządzeń i pomieszczeń. 

OdpadyOdpady przekazywane są specjalistycznym firmom do dalszego przetwarzania i po- 

nownego użytku lub poddawane recyklingowi. Aby nasze działania były jak 

najskuteczniejsze, współpracujemy z pełną otwartością z urzędami i firmami 

dbającymi o  środowisko. Cenimy również głos opinii publicznej.



Zabezpieczamy antykorozyjnie elementy 
o długości nawet 21 m, ale także te 
niewielkie, kilkucentymetrowe.

2 cm i 21 m
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Jakość

Posiadamy certyfikaty potwierdzające świadczenie usług cynkowania ogniowego 

zgodnie wymogami następujących norm:

Norma PN-EN ISO 1461

Norma PN-EN ISO 10684

Norma DIN EN ISO 14713

Norma DIN EN ISO 9001:2015

Atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną

NiemieckaNiemiecka aprobata zgodności (ÜZ-Zeichen) badania pod kątem wytycznych 

DASt-Richlinie 022

Świadectwo Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego



To nasza usługa transportowa od i do Kli- 
enta, z uwzględnieniem najdogodniejsze- 
go terminu dostawy.

Tour
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Logistyka i outsourcing

Dzięki wdrożonym procedurom i automatyzacji produkcji skróciliśmy czas realizacji 

zleceń ekspresowych do 10 godzin, co przekłada się na możliwość odbioru go- 

towego produktu nawet w tym samym dniu. 

UsługaUsługa „Tour” umożliwia transport od i do Klienta, z uwzględnieniem najdogod- 

niejszego terminu dostawy. Usługi outsourcingowe to także możliwość maga- 

zynowania konstrukcji na terenie naszych zakładów, montaż prostych elementów 

i ich pakowanie. 

Realizacja zlecenia nawet w 10 godzin,

Transport od i do Klienta w systemie „just in time”,

Magazynowanie konstrukcji,

Usługa montażu elementów,

Pakowanie wyrobów.
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Informacje dotyczące procesu 
cynkowania

Grubości powłok cynkowych uzyskiwane w procesie cynkowania ogniowego 

wahają się od 60 µm do 150 µm. Uzależnione są w zdecydowanej mierze od gru- 

bości materiału poddawanego procesowi, składu chemicznego stali oraz czasu 

zanurzenia elementu w kąpieli cynkowej.

PasywacjaPasywacja Cynklar jest nowoczesną metodą zabezpieczania ocynkowanych ele- 

mentów stalowych przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. 

Zapobiega powstawaniu białej rdzy, plam i podobnych zjawisk, przedłużając połysk 

powłoki cynkowej. 

Minimalne grubości powłok cynkowych w zależności od grubości materiału, z któ- 

rego wykonane są elementy stalowe poddawane cynkowaniu ogniowemu wg nor- 

my PN EN ISO 1461.

Grubość stali (t) w mm

Stal > 6

Stal > 3 do ≤ 6

Stal ≥ 1,5 do ≤ 3

Stal < 1,5

70

55

45

35

85

70

55

45

Grubość miejscowa powłoki
(wartość minimalna) [µm]

Grubość średnia powłoki
(wartość minimalna) [µm]
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Do cynkowania najlepiej nadają się rodzaje stali zawierające poniżej 0,03% krzemu 

(przy spełnieniu Si + P ≤ 0,045%) oraz od 0,14% do 0,25%. Zawartość krzemu i wę- 

gla w stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%.

Grubość uzyskiwanych powłok w zależności od zawartości krzemu w stali, przy 

stałym czasie zanurzenia elementów wynoszącym 10 minut.

Temperatura stopu 445 o C Temperatura stopu 450 o C Temperatura stopu 460 o C

Zawartość krzemu (Si) w stali, w stężeniu masowym [%]

0 0,035

Zakres
nisko-
krzemowy Zakres SebistyZakres Sandelina Zakres wysokokrzemowy

0,1 0,2 0,3 0,4
0,12 0,28
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Grupy stali

Niskokrzemowe

Sandelinowskie

Sebisty

Wysokokrzemowe

Do 0,03

Od 0,03 do 0,14

Od 0,14 do 0,25

Powyżej 0,25

Srebrzysta, błyszcząca, mała grubość

Szara, matowa, chropowata, krucha, "skórka 
pomarańczy", bardzo gruba

Srebrzysto-błyszcząca do matowo szarej, gru- 
bość zależna od czasu zanurzenia

Matowa, szara, krucha, gruba

Zawartość krzemu [%]
Wygląd oraz grubość
powłoki cynkowej
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Minimalne średnice otworów technologicznych na obydwu końcach profilu,

w zależności od kształtu oraz wielkości przekroju.

Wymiary wewnętrzne profilu
zamkniętego mniejsze niż (mm)
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Minimalna średnica otworów (mm) 
w przeciwległych końcach profilu
odpowiednio przy liczbie otworów

Zapraszamy do współpracy!

Dyrekcja zakładów Ocynkowni Śląsk sp. z o.o.

Od lewej: Jacek Zasada (zakład Chrzanów), Jacek Chalusiak (zakład Świd- 

nica), Krzysztof Demendecki (zakład Częstochowa), Grzegorz Kowalik (zak- 

ład Kluczbork).



Z nami warto

Zakład Chrzanów
ul. Kroczymiech 38
32-500 Chrzanów

Tel +48 32 649 70 00
chrzanow@ocynkownia.pl

Zakład Kluczbork
ul. Przemysłowa 4
46-200 Kluczbork (Ligota Dolna)

Tel +48 77 417 17 70
kluczbork@ocynkownia.pl

Zakład Częstochowa
ul. Wojciecha Korfantego 29
42-202 Częstochowa

Tel +48 34 367 60 00
czestochowa@ocynkownia.pl

Zakład Świdnica
ul. Wokulskiego 14
58-100 Świdnica

Tel +48 74 633 54 18
swidnica@ocynkownia.pl

P
rojekt i zdjęcia: O

law
ski.pl


	1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-19
	20-21
	22-23
	24

