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• Inom den varmförzinkade konstruktionen  - Stål med 

olika reaktivitet som varmförzinkas i ett stycke

• Varmförzinkat som skruvas ihop med andra stål

Olika stålsorter i samma 

konstruktion

2



3

Rätt stål…
• Eftersom varmförzinkning är en kemisk reaktion spelar stålets 

kemiska sammansättning stor roll.

• Störst inverkan har kiselhalten, men även fosforhalten är av 

betydelse

• Aluminiumtätade stål med Si+P-halt <0.03 % fungerar bra

• Stål med en Si+P-halt mellan 0.03-0.14 ska                        

undvikas (”Sandelinstål”)

• Kiseltätade stål med kiselhalter över 0.14 % 

fungerar också bra. Skikttjockleken ökar 

med ökande kiselhalt. 

• Tjocka skikt riskerar att bli spröda, och man                         

undviker därför att gå upp allt för högt i Si-halt



I en konstruktion som består av många delar händer det 

ibland att någon del är av ett stål med annan reaktivitet än 

övrigt material. 

Exempel: Konstruktionen ska användas i en miljö där 

korrosivitetsklassen är C4. Kunden vill ha 115 µm zinkskikt 

på godstjocklekar över 6 mm. 

Stål med en kiselhalt på 0.20 % har valts utifrån detta krav.

Några delar gick inte att få fram med ”rätt” kiselhalt, eller 

så var beställaren inte medveten om vikten av tillräcklig 

reaktivitet, så vid kontrollbesiktning uppfylls inte kravet på 

skikttjocklek….

Om ett aluminiumtätat stål har valts hjälper det inte heller 

att öka dopptiden – risken är då istället att tjockleken på de 

reaktiva delarna blir för hög – med ett sprödare skikt som 

resultat.

…i alla delar
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Aluminiumtätat stål ger ett blankt zinkskikt

Kiseltätat stål ger ett mattare zinkskikt

Olika nyanser av grått….

Det är inte bara skikttjockleken som påverkas utan även 

skiktets utseende, vilket kan anses störande ibland.

Nyansskillnaden är dock mest markant i början, vid 

utomhusexponering mattas det blanka ned och 

skillnaden försvinner i princip med tiden. 
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• På senare år ser vi alltmer av s.k. ”laserstål”, som har väldigt låg

kiselhalt (≤ 0.01%) och har visat sig ha ultralåg reaktivitet vid 

varmförzinkning

• Dessa stål har många positiva egenskaper när det gäller t ex 

skär- och formbarhet, men den låga kiselhalten i kombination 

med den höga aluminumhalten gör att zinkskikten kan bli 

tunnare än vad som anges i varmförzinkningsstandarden             

SS-EN ISO 1461:2009

• I den nya revisionen av EN ISO 1461 från 2022 finns beskrivet hur 

detta ska hanteras så att standarden ändå efterföljs

• Om en lägre tjocklek inte kan accepteras måste                               

denna typ av stål blästras före varmförzinkning

Aluminiumtätade stål med

ultralåg reaktivitet
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• Zink är en oädel metall som lätt börjar korrodera

• Att korrosionshastigheten ändå är låg i de flesta miljöer beror 

på att  zinkens yta snabbt täcks med korrosionsprodukter, som 

skyddar ytan från fortsatt angrepp

• Zink blir anod i kontakt med de flesta andra stål och övriga 

metaller

• Uppstår en skada i zinkskiktet hos en varmförzinkad produkt 

och fukt finns närvarande så korroderar zinken medan stålet 

skyddas – detta kallas ofta för ”självläkning”

• I kontakt med andra metaller  - där man vanligtvis vill minimera 

den galvaniska korrosionen - spelar miljön stor roll för 

beständigheten

Varmförzinkat stål i kontakt 

med andra stålsorter
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Vid sammankoppling av varmförzinkat och annat stål 

beror graden av galvanisk korrosion på:

• Våttiden - tiden som det finns elektrolyt runt 

kontaktstället

• Elektrolytens ledningsförmåga

• Mängden elektrolyt

• Storleksförhållandet mellan anod och katod

Elektrolyt med hög ledningsförmåga, t ex kloridhaltigt 

vatten vid kontaktstället, ökar korrosionshastigheten 

och bör undvikas

Galvanisk korrosion
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Inomhus i uppvärmda lokaler går alla 

materialkombinationer bra

Utomhus har miljö och 

konstruktionsutformning stor inverkan

Bra konstruktionslösningar ger:

• God luftväxling

• Inga spalter

• Dränering av regnvatten

Mindre bra:

• Permanent fukt i spalter eller slutna 

utrymmen 

• Stillastående vatten

• Smutsiga ytor 

Lämplig 

konstruktionsutformning
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Varmförzinkat i kontakt med 

kolstål

Kolstål som används i 

kontakt med varmförzinkat 

är vanligtvis ordentligt 

rostskyddsmålat och 

fungerar utmärkt

Omålat kolstål i 

konstruktioner för 

utomhusbruk är 

ovanligt….
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Vanligt kolstål ingjutet i betong blir passiverat och får en potential 

liknande rostfritt stål – detta gäller t ex för armeringsstål

Ibland uppstår kontakt mellan varmförzinkat och armeringsstål av 

misstag vid montering – skruvar borras ned i betongen och kommer i 

kontakt med armeringen

Denna problematik har uppmärksammats både i stall- och vägmiljöer

Armeringen skapar en stor katodyta vilket leder till en ogynnsam 

situation för det varmförzinkade stålet

Korrosionshastigheter på över 100 µm per år har

uppmätts hos zinken i områden där elektrolyt 

förekommer 

När kontakten brutits återgår korrosionshastigheten till det normala.

Kolstål i betong – ett specialfall 
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Koppar och kopparlegeringar är mer elektriskt aktiva och 

kopparjoner kan lösas ut, vilket oftast leder till angrepp. 

”Färgade metaller” ska därför aldrig vara i kontakt med 

förzinkat stål utan mellanlägg 

Mässingsskruv i varmförzinkat stål ger angrepp på zinken.

Konstruktionslösningar omfattande varmförzinkat stål i kontakt 

med rosttrögt stål är ovanliga, men varmförzinkade bultar 

används ibland i rosttrögt stål och brukar fungera bra, trots det 

ogynnsamma anod-katodförhållandet. 

Varmförzinkat stål och 

färgade metaller…
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Varmförzinkat i kontakt med rostfritt 

i vägmiljöer (RISE-projekt)

Undergjutning motverkar dränering av hål

Ingen undergjutning

Varmförzinkade räckesståndare och rostfria fästdon av kvaliteten EN 1.4401
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Isolering mellan ytorna i form av en plastbricka eller färg gav bra 

resultat.  Om bricka används är det noga att det blir tätt – rätt 

åtdragningsmoment är viktigt!

Färg ger alltid ett pålitligt resultat - men var noga med förbehandlingen 

– blästra zinkytan men inte för hårt (”lättblästra”)

Isolering med plastbricka 

eller färg
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Brickan nedan har skurit igenom 

ytbeläggningen vid montering med 

korrosion som följd.

Med rätt förbehandling och montering 

ger färg som skydd mellan kontaktytorna 

ett väldigt pålitligt resultat.

För hård blästring innan 

målning.
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• Viktigt med rätt åtdragningsmoment  - annars kan fukt tränga 

in mellan materialen och öka risken för galvanisk korrosion

• Även noga att inte brickan ligger mot svetsen eller andra 

ojämnheter som kan ge en spalt. Ytan som brickan ligger mot 

ska vara slät

• Brickor av isolerande polymer kan vara ett effektivt sätt att 

förhindra kontaktkorrosion i mekaniska fogar

• Även om plastbrickan inte förhindrar metallisk kontakt                      

mellan materialen i den gängade delen kan de ändå 

rekommenderas eftersom de ytor som är mest i               

riskzonen får ett extra skydd

När sammanfogning ska ske  -

undvik spalter mellan materialen

16



Varmförzinkade bultar

Ibland ställs frågan om rostfria bultar 

ska användas för att sammanfoga 

varmförzinkat gods i de fall då det är en 

högre korrosivitetsklass.

Gängade element varmförzinkas enligt 

en annan standard än EN ISO 1461 

(Fästelement - Varmförzinkning av 

fästelement EN ISO 10684:2004) och 

skikten är tunnare pga högre 

badtemperatur (560º C) och 

centrifugering av godset efteråt för att 

hålla gängan öppen

Skikttjockleken är lägre, ofta max 50-60 

µm

Med varmförzinkad bult och mutter kan 

man dock tillgodoräkna sig zinkskiktet 

på båda för förbandet  

Det är vanligtvis bäst att använda 

varmförzinkad bult och mutter i 

varmförzinkat gods.
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Tack för att du kom och lyssnade! ☺

Har du frågor eller vill veta mer om varmförzinkat stål, 

besök oss på www.nordicgalvanizers.com eller 

kontakta oss på info@nordicgalvanizers.com
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