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Ytbehandling

Vilken ytbehandling skall jag välja?

En enkel tumregel säger att man kan använda ytbehandlingarna enligt följande:

 Ytbehandling   Max korrosivitetsklass
 Elzförzinkning   C1
 Lackerad plåt    C2
 Förgalvad plåt Z275  (Sendzimir)   C2
 Varmförzinkning SS-EN ISO 1461   C4
 Aluzink  AZ185   C4
 Z4   C4
 Rostfritt, syrafast        C5I/C5M
 

Varje korrosivitetsklass har ett ganska brett spann och behovet av livslängd kan variera.
För att mer exakt avgöra vilken ytbehandling ditt projekt kräver gör du enligt följande:

1.  Avgör vilken korrosivitetsklassprojektetbäst överensstämmer med i tabell 1:23a.
2.  Välj ytbehandling efter kravet på livslängd i vald korrosivitetsklass, se tabell 2.
3.  I kolumnen MP-kod står en bokstav för valt alternativ. Välj produkter med den
 bokstaven i MP-nr. Saknas produkt i valt alternativ, väljs närmsta produkt neråt
 som finns i tabellen.

Exempel: Du skall montera kabelstegar i en ouppvärmd lagerlokal.

1.  Tabellen 1:23a visar tydligt att vi här har en C2-miljö.
2.  Lagerhallen skall fungera i mer än 25 år, vi väljer förgalvad plåt Z275.
3.  MP-kod blir här S, kabelstegar finns med S i MP-nr, vi väljer det. Alla detaljer till  
 montaget skall därmed ha en MP-kod S eller en bokstav längre ner i listan i tabell 2.

I MP-numret står bokstaven för följande:

        Skikttjocklek
E   =  Elzförzinkning   10 μm
V   =   Vitlack  RAL 9010  60-70 μm
B  =   Beigelack  NCS 2502-Y  60-70 μm
S   =   Förgalvad plåt  Z275 (Sendzimir)  20 μm
A  =   Aluzink  AZ150  20 μm
Z  =   Varmförzinkning  SS-EN ISO 1461  60 μm
Z4  =  Zink/aluminium Kl. 8/SS-EN ISO 61537  (motsv.) 85 μm
AZ =   Aluzink  AZ185  25 μm
R   =   Rostfritt/syrafast
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Val av ytbehandling

Tabell 1:23a
  
Korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2, med hänsyn till atmosfärens korrosivitet 
samt miljöexempel.

  Korro-          Miljöns         Exempel på typiska miljöer i den tempererade klimatzonen (informativ).
   sivitets-       korro-          
   klass            sivitet           Utomhus                                                           Inomhus
   
   C1                 Mycket                                                                                               Uppvärmda utrymmen med torr och 
                            låg                                                                                                      obetydliga mängder föroreningar, t ex
                                                                                                                                       kontor, affärer, skolor, hotell.

   C2                   Låg                  Atmosfärer med låga halter luftföro-                 Icke uppvärmda utrymmen med växlande
                                                    reningar. Lantliga områden.                                 temperatur och fuktighet. Låg frekvens av 
                                                                                                                                          luftkondensation och låg halt luftförorening-
                                                                                                                                          ar, t ex sporthallar och lagerlokaler.

   C3                   Måttlig            Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga   Utrymmen med måttlig fuktighet och viss 
                                                    mängder luftföroreningar. Stadsområden        mängd luftföroreningar från produktions-
                                                    och lätt industrialiserade områden.                   processer, t ex bryggerier, mejerier, 
                                                    Områden med visst inflytande från kusten.      tvätterier.

   C4                   Hög                 Atmosfär med måttlig mängd salt eller på-     Utrymmen med hög fuktighet och stor
                                                    tagliga mängder luftföroreningar. Industri        mängd luftföroreningar från produktions-
                                                    och kustområden.                                                  processer, t ex kemiska industrier, sim-
                                                                                                                                       hallar, skeppsvarv.
   
   C5-I                Mycket            Industriella områden med hög luftfuktighet     Utrymmen med nästan permanent fukt-
                            hög                  och aggressiv atmosfär.                                        kondensation och stor mängd luftföro-
                            (industriell)                                                                                       reningar.

   C5-M             Mycket            Kust- och offshoreområden med stor                Utrymmen med nästan permanent fukt-
                            hög                  mängd salt.                                                             kondensation och stor mängd luftföro-
                            (marin)                                                                                              reningar.
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Tabell 2 är en beräkning av ytbehandlingens livslängd fram till rödrost uppstår på ytan.

Tabell 2                               MP-       C1            C2           C3             C4           C5-I      C5-M
                                                    kod    Min    Max       Min      Max       Min      Max         Min    Max         Min    Max       Min    Max

    Elförzinkning           Elzink                        1)         E              ∞       ∞         7,1       50            2,4     7,1           1,2     2,1           0,6     1,2           0,6     1,2
    Lackerad plåt                                                         V,B          ∞       ∞         7,1       50            2,4     7,1           1,2     2,1           0,6     1,2           0,6     1,2
    Förgalvad plåt         Z275 (sendzimir)     1)         S              ∞       ∞         19        130          6        19            3        6              2        3              2        4
    Varmförzinkning     SS-EN ISO 1461      1)         Z              ∞       ∞         66        460          22      66            11      22            6        11            6        11
    Aluzink                      AZ185                        1)         AZ            ∞       ∞         91        578          39      91            28      39            -         28            -         28
    Syrafst                                                                      R              ∞       ∞         ∞         ∞             2)       2)             2)       2)             2)       2)             2)       2)

    1) Resultaten i år är en beräknad uppskattning av SSAB till synlig rödrost uppstår.

    2) Syrafast stål har normalt mycket lång livslängd även i korrosivitetsklass C5 I och M. Förekomst av negativa ämnen kan förkorta
        livslängden radikalt.

mini- 2014 svensk_Layout 1  2014-02-20  07:57  Sida 5

Elförzinkning Elzink 1)
Lackerad plåt  
Förgalvad plåt Z275 (sendzimir) (1
Varmförzinkning SS-EN ISO 1461 (1
Aluzink AZ185 (1
Syrafast
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Aluzink
Varmförzinkning eller Aluzink?
Av tradition och gammal vana har vi alltid 
erbjudit varmförzinkade (VFZ) produkter 
för tuffare miljöer.
En utvärdering av Aluzink har givit över-
raskandepositivtsvar, med fördelar som:

• bättre korrosionsskydd
•  lägre kostnad
•  bättre ledningsförmåga efter korrosion
•  miljövinster
•  en slät och hård yta.

Bättre korrosionsskydd
Ju tuffare miljö, desto mer märker man 
fördelarna med Aluzink. Därför fungerar 
Aluzink utmärkt i industrimiljöer med 
aggressiv atmosfär med hög luftfuktig-
het och värme. Aluzink fungerar också 
bättre än zinkbelagda stål i havsmiljö, där 
kombinationen av salt och fukt skapar
en mycket korrosiv miljö.
När zink korroderar bildas vitrost som 
är elektriskt isolerande. Aluzink bildar 
svartrost som har bättre ledande egen-
skaper vilket är en fördel vid potential-
utjämning.
Det är endast i miljöer med PH > 9 och i 
vatten som Aluzink har sämre egenska-
per än VFZ och bör undvikas.
I tabell 2 på sida 5 finns en vägledande 
livslängdsjämförelse mellan Aluzink och 
andra ytbehandlingar.

Vad är Aluzink?
Aluzink är en legering som läggs på di-
rekt i stålverket och består av aluminium 
55 %, zink 43,4 % och kisel 1,6 %. Genom 
en väl kontrollerad process får man en 
plåt med en slät, jämn och hård yta.

Lägre pris och miljövinster
Eftersom vi slipper förzinkningsproces-
sen blir produkterna ca 15 % billigare. 
Miljön vinner på att det blir mindre trans-
porter och lägre energiåtgång.
Zinkmängden sjunker, vilket ibland an-
ses positivt.

Beskrivning av Aluzinkens
självläkande egenskaper.

Hur fungerar Aluzink?
Aluzink har en självläkande förmåga 
som gör materialet motståndskraftigt 
mot bl a korrosion orsakade av repor.
Den långa livslängden beror på att be-
läggningen ger plåten ett dubbelt skydd. 
Det första skyddet erhålls genom be-
läggningens passiverande barriär mot 
allmän korrosion. Det andra skyddet 
beror att ett galvaniskt element bildas då 
plåten utsätts för fukt. Zinkjoner vandrar 
då över och läker frilagd plåt i repor och 
på klippkanter.

OBS! Innan det galvaniska elementet 
kommit igång kan viss rödrost uppstå 
på klippkanter och i hål. Det är enbart 
en kosmetisk defekt och korrosionen av-
stannar efter en tid.

Typgodkänd
Aluzink AZ185 är typgodkänd för korro-
sivitetsklass C4 av Sitac 1245/94. Tyska 
och brittiska godkännanden finns också.

Erfarenheter av Aluzink
Aluzink utvecklades för ca 30 år sedan i 
USA. Man har där referensanläggningar i 
bl a havsmiljö som är lika gamla.
I en av de tuffaste miljöerna i Sverige, 
Stenungsunds petrokemiska anlägg-
ningar finns 20 år gamla montage.

Några andra exempel på tuffa områden 
där man valt Aluzink är:
•  Vägtrummor nergrävda i marken.
•  Avgasrör på bilar.
•  Lufthanteringsanläggningar med fuk- 
 tig och aggressiv luft.  


