
Zahteve glede potrebnih odprtin 

 

Cevi - mere v mm 
 

Najmanjši <\ 

odprtin glede na 
njihovo število 

1 2 4 

15  15  20 x  10 8 

20  20  30 x  15 10 

30  30  40 x  20 12       8 

40  40  50 x  30 14 10    8 

50  50  60 x  40 16 12     10 

60  60  80 x  40 20 16     10 

80  80  100 x  60 20 18     12 

100  100  120 x  80 25 20     12 

120  120  160 x  80 30 20     16 

160 160 200 x 120 40 25     20 

200 200 260 x 140 50 30     25 
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Odprtine za odzračevanje in odtok cinka 
Zmanjševanje termičnih 
deformacij 

 

 
 

odzračevalne 
odprtine 

 

 
izvrtine morajo biti tik 
ob zvaru, oddaljene 
največ 2 mm 

1. Variti v pravem zaporedju 

2. Če je možno, 
napraviti sime- 
trične vare 

3. Če je možno, 
napraviti križne 
ali piramidaste 
vtise in pločevi- 
ne kriviti - bombirati 

 

izvrtine 

 
dotok cinka 

4. če je možno, ne uporabljati materialov z 
različnimi debelinami 

 

 
 

Odstranjevanje varilne škaje 
 

škaja cink 
 

 
jeklo 

 
 
 

 
Brez odprtin  ni možno vroče cinkanje 
zaradi nevarnosti eksplozije. 

 
Velikost in pravilen položaj odprtin 
pogojujeta kvalitetno cinkanje. 

 
 
 
 
Tudi pri okvirjih 
iz U-profilov je potrebno predvideti 
odprtine za odzračevanje in pretok cinka 

Varilna škaja povzroča nepocinkana mesta, zato jo 
je potrebno odstraniti. Zvari ne smejo biti porozni. 
 

 
Prepreèevanje mrtvih 
kotov in zaprtih žepov 

 
 
 

 
Omogoèanje obešanja 

 
 
 

Možnost 
obešanja 

V izogib naknad- 
nih del predvide- 
ti za 2 mm veèje 
odprtine. Notranja 
oglišča trikotnih ojačitev odsekati. 
 
 

 
Varjenje in odzraèevanje 
dvojnih ploskev 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odprtine za iztok in dotok cinka ter za 
odzračevanje postaviti glede na položaj obešanja. 

 
 
 
 
 
 

 
Odprtine za 
iztok cinka 

Ploščate dele med 
seboj v celoti zvariti. 
Dvojne ploskve več- 
je od 5x5cm odzra- 
čiti z izvrtino  zaradi 
nevarnosti eksplozije. 
Večje dvojne ploskve 
odzračiti  z dvema 
izvrtinama med seboj 
maksimalno oddaljenima. Gibljivi deli, npr. tečaji, 
morajo  biti razstavljeni in z najmanj  1-2 mm pove- 
čano odprtino zaradi cinkanja. 


