Teräksen valinta kuumasinkittävään
rakenteeseen

Ympäristöluokat, korroosioriski ja
korroosionopeus SFS-EN ISO 14713
Sinkin pinnan vahvuudet SFS-EN ISO 1461

TERÄKSEN SEOSAINEIDEN PIIN (Si) JA FOSFORIN (P)
VAIKUTUS SINKKIPINNOITTEEN
ULKONÄKÖÖN JA KERROSPAKSUUTEEN


Kuumasinkityn teräsrakenteen sinkkipinnan ulkonäköön, pinnoitteen paksuuteen ja kiinnipysyvyyteen vaikuttaa oleellisimmin kaksi
tekijää: käytettävän teräksen Si+P-pitoisuus ja kastoaika. Teräsrakenteen muoto ja mitat vaikuttavat kuumasinkitys kaston
suoritustapaan ja sitä kautta lopputulokseen. Teräksen lujuusluokalla ei ole suoraa vaikutusta sinkkipinnoitteen ulkonäköön tai
paksuuteen.



Alapiiteräs (Si + P ≤ 0,04 %) (EN 10025-2, luokka 1) Jos sinkityn teräsrakenteen ulkonäkö on tärkeä tai rakenne maalataan sinkityksen
jälkeen, suositellaan valitsemaan alapiiteräs, jossa Si + P ≤ 0,04 %. Tällöin rakenteen sinkkipinta on SFS-EN ISO 1461 mukainen kirkas,
tasavärinen ja hyvin kiinnipysyvä. Kerrospaksuudet (tyypillisesti <90μm)ovat Suomen ilmasto-olosuhteisiin riittävät. Paksumpia kansallisen
liitteen luokan B tai C mukaisia sinkkipinnoitteita ei saada tällä Si+P-pitoisuudella.
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Keskipiiteräs (Si = 0,15 – 0,25 %)
(EN 10025-2, luokka 3)
Jos sinkkipinnoitteen paksuus on määräävä tekijä
ja halutaan SFS-EN ISO 1461 luokan B mukaisia
pinnoitteita, suositellaan valittavaksi keskipiiteräs
(Si = 0,15 – 0,25 %). Keskipiiterästen sinkkipinnoite
on paksumpi, mutta pinnoitteen kiinnipysyvyys on
heikompi kuin alapiiteräksillä ja pinnoitteessa saattaa
esiintyä värieroja ja tummempia alueita.
Käyttämällä ns. rajoitetun piipitoisuuden teräksiä
(Si = 0,15 – 0,20 %), voidaan varmemmin saavuttaa
parempi ulkonäkö ja pinnoitteen kiinnipysyvyys.
Teräsrakenteet ovat maalattavissa sinkityksen jälkeen,
mutta hyvä pinnanlaatu on vaikeampi saavuttaa
kuin alapiiteräksillä. Fosforin (P) vähäisellä määrällä
ei ole vaikutusta keskipiiterästen sinkitykseen.

Yläpiiteräs (Si = 0,25 – 0,35 %)
Jos teräksen sinkkipinnoitteesta halutaan erityisen paksu, (esimerkiksi
upotettavat rakenteet) SFS-EN ISO 1461 luokan C mukaisesti, tulee
valita yläpiiteräs (Si 0,25 – 0,35 %). Sinkkipinnoitteet ovat paksuja,
karkeita, hauraita ja ne tummuvat nopeasti. Pinnoitteen laadukas
esikäsittely ja maalaus on vaikeaa.

Yläpiiteräs
Si 0,25 – 0,35 %

Keskipiiteräs
Si 0,15 – 0,25 %
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Taulukko 2 Suositukset pinnoitepaksuuksille eri ympäristöissä
Syövyttävyysluokka C2 (sinkin korroosionopeus tyypillisesti alle 0,7 µm/vuosi tai alle 5 g/m2/vuosi pitkäaikaisaltistuksissa).
Syövyttävyysluokan C1 kestoiät ovat tyypillisesti 5...10 kertaa pitempiä.
Tyypillinen kesto ensimmäiseen huoltoon vuosissa
Hyvin pitkä ( 20)

Yleiskuvaus ja soveltuvuus
Kuumasinkitys standardin ISO 1461 mukaan

Keskimääräinen kerrospaksuus kullakin pinnalla µm (minimi)
25…85 µm

Syövyttävyysluokka C3 (sisällä ja ulkoilmassa) (suuri kosteus, jonkin verran saasteita, vaihteleva kondensaatio) (sinkin korroosio tyypillisesti
välillä 0,7...2 µm/vuosi tai 5...15 g/m2/vuosi pitkäaikaisaltistuksissa)
Tyypillinen kesto ensimmäiseen huoltoon vuosissa
Hyvin pitkä ( 20)

Yleiskuvaus ja soveltuvuus
Kuumasinkitys standardin ISO 1461 mukaan

Keskimääräinen kerrospaksuus kullakin pinnalla µm (minimi)
45…85 µm

Syövyttävyysluokka C4 (sinkin korroosionopeus tyypillisesti välillä 2...4 µm/vuosi; 15...30 g/m2/vuosi pitkäaikaisaltistuksissa)
Tyypillinen kesto ensimmäiseen huoltoon vuosissa
Hyvin pitkä ( 20)

Yleiskuvaus ja soveltuvuus
Kuumasinkitys standardin ISO 1461 mukaan

Keskimääräinen kerrospaksuus kullakin pinnalla µm (minimi)
85 µm

Syövyttävyysluokka C5, hyvin korkea (vähemmän syövyttävä puoli luokasta) (sinkin korroosio tyypillisesti välillä 4...6 µm/vuosi;
30...40 g/m2/vuosi pitkäaikaisaltistuksissa)
Tyypillinen kesto ensimmäiseen huoltoon vuosissa
Hyvin pitkä ( 20)

Yleiskuvaus ja soveltuvuus
Kuumasinkitys standardin ISO 1461 mukaan

Keskimääräinen kerrospaksuus kullakin pinnalla µm (minimi)
115 µm
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Kuumasinkittäville tuotteille vaadittavat sinkkipinnoitteen vähimmäiskerrospaksuudet, kun tuotteita ei ole lingottu.
Tuote ja sen nimellispaksuus

Teräs,  6 mm
Teräs,  3, < 6 mm
Teräs,  1,5, < 3 mm
Teräs, < 1,5 mm

Paikallinen kerrospaksuus
(vähintään)a
mm
70
55
45
35

Keskimääräinen kerrospaksuus
(vähintään)b
mm
85
70
55
45

Kustakin mittausalueesta, jonka tulee olla vähintään 1 000 mm2, on mitattava vähintään 5 lukemaa magneettisella
menetelmällä. Mikäli jokin yksittäisistä lukemista on pienempi kuin taulukossa 2 tai 3 ilmoitetut, se on epäolennaista,
mikäli keskimääräinen kerrospaksuus kultakin koealalta on yhtä suuri tai suurempi kuin taulukoissa ilmoitettu
paikallinen vähimmäiskerrospaksuus. Kaikkien koealojen keskimääräinen kerrospaksuus magneettisella
menetelmällä mitaten lasketaan samalla tavoin kuin punnitusmenetelmällä (EN ISO 1460). Paksuuden mittaukset
eivät sovellu katkaisupinnoille eivätkä alle 10 mm etäisyydelle päistä, kaasuleikatuista pinnoista tai tuotteen kulmista

