VARMFÖRZINKNING
Varmförzinkning är ett utmärkt val av korrosionsskydd för stål.
I drygt hundra år har varmförzinkning varit en pålitlig ytbehandlingsmetod
som ger en underhållsfri rostskyddsbeläggning med mycket lång livslängd.
Metodens bevisat långa livslängd gör totalkostnaden för varmförzinkning
mycket låg jämfört med alternativa behandlingsmetoder med likvärdig
korrosionsbeständighet. Varmförzinkning är också en miljövänlig process
och förzinkade konstruktioner återvinns.
För att vi skall kunna genomföra en optimal varmförzinkning är det viktigt att
godset förbereds på ett speciellt sätt. På följande sidor följer instruktioner och
tips på dessa förberedelser.
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Godsmottagning
Lämna följesedel på inlämnat gods så att vi kan returnera rätt material.
Förpacka godset så att man kan hantera det på ett säkert sätt med truck.
Varmförzinkat gods mår bäst om detaljerna lagras utan kontaktytor, använd gärna ströreglar mellan
de olika godslagren. Vi returnerar godset identiskt som vid ankomst.

Godsstorlek
Våra processbad har storleken LxHxB 5000x1900x1200 mm.

0
500

1 200

1 900
Bild 1

Materialkvalitet
Vid inlämning till varmförzinkning måste godset vara fritt från färg och lack. Ytrost och glödskal
avlägsnas i våra betbad. Störst påverkan på resultatet av den varmförzinkade ytan har stålets
innehåll av kisel (Si). Vi rekommenderar stål med kiselhalter under 0,02 % Si till konstruktioner som
skall varmförzinkas. Stål som innehåller Si mellan 0,03-0,15 % går ej att varmförzinka, viktigt att Ni
diskuterar med er stålleverantör att materialet skall användas i varmförzinkade konstruktioner.
Konstruktioner med materialkvaliteter som innehåller olika kiselhalter får efter varmförzinkning stora
nyansskillnader av den varmförzinkade ytan.
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Konstruktion
Konstruktioner behöver i vissa avseenden utformas på ett speciellt sätt för att vara lämpliga till
varmförzinkning. Man bör ej kombinera alltför många olika godstjocklekar i samma stycke eftersom
det finns risk för deformation. Även större plana plåtytor med godstjocklekar under 3-4 mm
tenderar att deformeras och bör förstärkas. Inbördes rörliga detaljer bör varmförzinkas var för sig
och monteras efteråt.
Konstruktioner tillverkade av profiler med inre hålrum måste förses med hål för dränering och
avluftning för att varmförzinkning skall vara möjlig se bild 2 och 3. Viktskillnaden på zink och stål är
väldigt liten därför måste nästan all luft lämna en konstruktion innan den helt sjunker ned i
zinkbadet. Slutna hålrum i en konstruktion innebär en allvarlig säkerhetsrisk då risk för explosion
föreligger.
Lämplig håldiameter vid avluftning och dränering av rörkonstruktioner är ca 25 % av inre hålrum
(se tabell 1).
Inre rördiameter
(mm)

Hålstorlek
(mm)

13-25

8

25-40

8-10

40-50

10-15

50 och större

>15

Tabell 1

Bild 2

Hålet för
högt borrat.

Bra

Bild 3

Hålet rätt
placerat
och bra
utformat.

Bäst

Bild 4
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Konstruktioner av balk kan innehålla fickor beroende på hur flänsarna är vända i konstruktionen, se
bild 4. Efter varmförzinkning kommer dessa fickor vara fyllda av zink samtidigt som processbaden
förorenas. Går det ej att konstruera utan fickor måste dessa borras i alla hörn.
Helsvetsade överlappsförband större än 70 cm² enligt bilderna 5 och 7 utgör explosionsrisk och måste
borras. Även ej tätsvetsade överlappsförband bör undvikas då saltsyra från processen kan tränga in i
dessa spalter och missfärga samt fräta sönder den varmförzinkade ytan.

Olämplig form

Förbättrad form

Olämplig form

Förbättrad form

Olämplig form

Förbättrad form

Bild 5

Olämplig form

Förbättrad form

Olämplig form

Förbättrad form

Bild 6
Behållare och övriga tredimensionella
konstruktioner skall dräneras med hål Ø 50 mm
för varje 0,5 m³ zink som skall dräneras.
Tänk på placeringen så att all zink kan tappas
ut enligt bild 6.

Bild 7
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