
Flat Carbon Europe

Granite® Rain 
Färgbelagda produkter för regnvattensystem − Handledning



Recommendations guide Granite® Rain – Update: 10/01/2011   1/7 

Granite® Rain 
Färgbelagda produkter för regnvattensystem 
Handledning 
 
GRANITE® RAIN FÖR REGNVATTENSYSTEM 
Beskrivning och egenskaper 
Stålsort och formbarhet 
Kemisk kompabilitet 
Miljö 
Underhåll och rengöring 
 
ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER FÖR 
BEARBETNING 
Allmänna rekommendationer 
Användning av speciella bearbetningslinjer och 
förvaringsfaciliteter 
Arbetskraftsutbildning  
Användning av lämplig arbetstemperatur 
Kontrollzoner 
 
REKOMMENDATIONER FÖR HANTERING, 
FÖRPACKNING OCH FÖRVARING 
Hantering 
Förpackning 
Förvaring 
Rekommendationer för upplindning, skärning, 
tillskärning etc. 
 
REKOMMENDATIONER FÖR FORMNING AV GRANITE® 
RAIN 
Introduktion 
Rullformning 
Locksöm 
Flänsning 
Dragning 
Böjning 
 
SAMMANFOGNING AV DELARNA I ETT 
REGNVATTENSYSTEM 
Clinchning 
Nitning 
 
KONSTRUKTION AV REGNVATTENSYSTEM 
Profilkonstruktion 
Konstruktionsstöd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRANITE® RAIN FÖR REGNVATTENSYSTEM 
 
ArcelorMittal har utvecklat en speciell serie av 
färgbelagda produkter: Granite® Rain speciellt 
konstruerat för regnvattensystem (hängrännor, rör och 
tillbehör). 
 

 
Det som kännetecknar produktserien Granite® Rain är 
användningen av samma färgbeläggning på 
basmaterialets bägge sidor. Detta säkerställer bra 
färgbeständighet på regnvattensystemets 
komponenter, främst tillbehören, och mycket bra 
prestanda på båda sidorna. 
 

 
 
Färgbelagd plåt för utomhusbruk är vanligen 
sammansatt av stål som basmaterial med en 
zinkbaserad metallbeläggning, ett ytbehandlingsskikt, 
en grundfärg och en topcoat.  
 
Valet av basmaterial har direkt påverkan på 
bearbetningsförmågan och den färgbelagda produktens 
korrosionsresistens. För bra korrosionsresistens är en tjock 
anodisk zinkbaserad metallbeläggning, som Z275, minsta 
rekommendationen för tillämpningar av regnvattensystem. 
Z275 är det bästa valet eftersom den är kompatibel med 
formningsåtgärder och hög korrosionsresistens. 
 
Varje skikt av Granite® Rain-beläggning har ett särskilt 
syfte:  
• Ytbehandlingen säkerställer bra bindning mellan 

grundfärgen och metallbeläggningen. 
• Grundfärgen ökar vidhäftningen med topcoaten och 

förbättrar korrosionsresistensen. 
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• Topcoaten ger de önskade ytegenskaperna, som 
slutlig struktur, ythårdhet och väderbeständighet. 

 
Det totala resultatet och andra egenskaper som krävs 
varierar naturligtvis mycket beroende på typen av 
basmaterial och valt målningssystem.  
 
Beskrivning och egenskaper 
 
Serien ArcelorMittal Granite® Rain omfattar två 
färgbelagda produkter: 
 
• Granite® Rain HDX 
• Granite® Rain HDS 
 
Dessa två produkter består av två olika beläggningssystem 
med tillhörande egenskaper. Deras tjocklek och 
egenskaper är speciellt optimerade för tillämpningar för 
regnvattensystem, ger hög väderbeständighet och ökad 
fuktspärreffekt. 
 
 Serien Granite® Rain  
 Granite® Rain HDX Granite® Rain HDS 
Tjocklek 
Färgbeläggning 55 micron 35 micron 
Utseende 
Färgbeläggning Kornig Kornig 
Metallbeläggning Minimum Z275 Minimum Z275 

 
Valet mellan dessa produkter beror på de miljöförhållanden 
som produkten kommer att utsättas för och 
tillverkningsprocess. Valet av den mest lämpliga produkten 
bör därför göras i nära samarbete med ArcelorMittals 
teknik- och försäljningsgrupper. 
 
Granite® Rain HDX och Granite® Rain HDS är utvalda till 
Granite® Rain-serien för dess utmärkta prestanda vid 
vädertester (korrosionsresistens och färgstabilitet), som 
visas vid klassificeringen uppnådd enligt standarden EN 
10169. 
 

Serien Granite® Rain   
Granite® Rain HDX Granite® Rain HDS

UV-resistens 
klassificering (EN 10169) RUV4 RUV4 

Korrosionsresistens 
klassificering (EN 10169) RC5 RC4 

 
Granite® Rain HDX har ytterligare några fördelar: 
• Det har bra flexibilitet tack vare den mycket flexibla 

beläggningen. 
• Det är lätt att forma även i kalla miljöer, till exempel 

kan det behandlas och falsas vid låga temperaturer. 
 
Stålsort och formbarhet 
 
De mekaniska egenskaperna för komponenterna i ett 
vattendräneringssystem bestäms av egenskaperna för 
grundmaterialet som används i Granite® Rain produkter. 
Designen av delarna, liksom processen för att framställa 
dem påverkar valet av stålsort.  
 
• Tillbehör som rännvinklar, som är djupdragna kräver i 

allmänhet ett mjukt stål från DX53 upp till DX56.  
• Raka sektioner, stuprör och delar som har liten radie 

med falsade fogar kräver en stålsort med lämplig 
töjningsförmåga. I detta fall föreslås till exempel 
S220GD.  

• För runda komponenter kan det vara bra att ha stål 
med en tämligen begränsad töjning för att förhindra 
ytskador (fasetter). En stålsort som S220GD CBF 
(Brytvecksfri) rekommenderas. 

• För delar som är lätta att böja, kan man genom 
användning av DX52 undvika bildandet av de flesta 
sprickor som uppträder på små radier. 

 
Kemisk kompabilitet 
 
Granite® Rain är mycket motståndskraftigt mot tuffa 
väderförhållanden, samt har bra kemiskt motstånd. 
Emellertid måste några försiktighetsåtgärder iakttas: 
Komponenterna i regnvattensystemet bör inte utsättas för, 
eller komma i kontakt med vätska som rinner från koppar- 
eller blyrör eller vatten som innehåller någon av dessa två 
joner. 
 
Vare sig material eller komponenter tillverkade av Granite® 
Rain bör förvaras eller användas i direkt kontakt med eller 
nära våta eller korrosiva material som våt cement, vått trä, 
impregnerat trä, jord eller andra våta material. 
 
Miljö 
 
Granite® Rain-serien är mycket motståndskraftigt mot 
korrosion vilket påvisats i korrosionklassificeringar. 
Emellertid kan beständigheten för Granite® Rain förändras 
när det används i särskilt korrosiva eller aggressiva miljöer, 
exempelvis i miljöer med hög salthalt som kustområden 
(nära saltvatten), eller när den utsätts för korrosiva 
kemikalier, korrosiva ångor, kondens, aska, cementdamm 
eller gödsel. 
 
Detaljer om användningsrestriktioner för Granite® Rain 
produkter finns i garantidokumentet. 
 
Underhåll och rengöring 
 
Komponenterna i regnvattensystemet skall bearbetas, 
hanteras och monteras med försiktighet för att undvika 
skador, till exempel repor eller järnspån eller järnfragment 
på ytan.  
 
När systemet har monterats korrekt på taket påbörjas 
effektivt underhåll med regelbundna kontroller – minst 
årligen – för att genomföra nödvändiga åtgärder och 
därmed undvika bland annat: 
• Kontakt med oförenliga material (se ovan).  
• Vattensamlingar beroende på smutsavlagringar, löv 

eller andra fördämningar. 
• Områden som är konstant våta. 
• Korrosion på komponenternas kanter. 
• Korrosion där det finns en överlappning (anslutning 

med andra komponenter i systemet). 
• Färgproblem. 
• Problem med anslutning mellan de olika 

komponenterna samt hållarna. 
 
Systemet skall rengöras (minst en gång per år) för att 
säkerställa att produkten fungerar riktigt och är i enlighet 
med de automatiska garantireglerna. Komponenterna kan 
rengöras med en mjuk borste och sedan tvättas med 
såpvatten för att avlägsna avlagringar och undvika ökad 
förslitning. 
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ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER FÖR 
BEARBETNING 
 
Viktig anmärkning 
 
I nedanstående avsnitt beskrivs bästa bearbetningssätt och 
optimala arbetsförhållanden för Granite® Rain-produkter. 
Rekommendationerna som ges för varje typ av tillämpning 
garanterar framgång och kompletterar kundens egen 
kunskap.  
 
Allmänna rekommendationer 
 
Det är viktigt att påpeka att färgbelagda produkter är 
halvfärdiga produkter och att komponenternas slutliga 
egenskaper bestäms av egenskaperna för Granite® Rain. 
 
Ändringar eller svagheter som uppstår under 
bearbetningsmomentet påverkar kvaliteten på 
komponenterna i det slutliga regnvattensystemet. 
Följdaktligen måste stor aktsamhet vidtagas vid alla steg i 
bearbetningen för att säkerställa en slutlig högkvalitativ 
produkt. Detta inkluderar att undvika onödiga deformationer 
eller skador på ytan för att bevara de korrosionsresistenta 
egenskaperna och produktens attraktiva utseende. Detta 
kan uppnås genom att tillämpa några grundläggande 
regler. 
 
Användning av speciella bearbetningslinjer och 
förvaringsfaciliteter 
 
Det finns en signifikant risk för förorening beroende på 
metallpartiklar som uppstår när verkstadsutrustning 
används till olika produkter som metallbelagd och 
förlackerad plåt.  
 
Det är värt att göra en ekonomisk jämförelse mellan de 
potentiella fördelarna med att investera i speciell utrustning 
för färgbelagda material, jämfört med kostnaderna för att 
producera partier av olika produkter på samma linje, 
inkluderande driftstop för rengöring och/eller ställtid av 
verktyg innan färgbelagt material kan behandlas. 
 
Vårat tekniska och kommersiella team kan hjälpa dig att 
hitta den bästa lösningen för dig, både tekniskt och 
ekonomiskt. 
 
Arbetskraftsutbildning  
 
Arbete med färgbelagda produkter kräver stor omsorg av 
de ansvariga. De bör känna till materialets begränsningar 
och bör få speciell utbildning. Produktionsoperatörerna 
behöver vara medvetna om den speciella omsorg och olika 
arbetsmetoder som krävs när de hanterar en 
specialprodukt som Granite® Rain. 
 
Användning av lämplig arbetstemperatur 
 
Framgångsrik bearbetning beror på flexibiliteten och 
färgbeläggningens hårdhet. Följande diagram visar hur 
arbetstemperaturen påverkar dessa egenskaper. 
 

 
Temperaturen är en parameter som bör tas med i 
beräkningen vid bearbetning. ArcelorMittals allmänna 
rekommendation är att bearbeta Granite® Rain-produkter i 
rumstemperatur (ca. 20°C). 
 
I extrema fall kan färgbeläggningen värmas lokalt genom 
att installera infravärmare i bearbetningslinjen. 
 
För att utöka bearbetningsspektrat utvecklades Granite® 
Rain HDX speciellt för att kunna formas även vid lägre 
temperatur. Observera att flexibiliteten för Granite® Rain 
HDX minskar med temperaturen men behåller en 
acceptabel flexibillitet ner till -10°C. 
 
I varje fall bör plåtrullar, formatplåt och ämnen förvaras i 
verkstaden 24 timmar innan bearbetning. 
 
Kontrollzoner 
 
Produktkontroll och övervakning bör alltid ske under 
bearbetning för att upptäcka defekter som repor eller 
märken så tidigt som möjligt. Den ideala lösningen är att 
förse kontrollzoner med tillräcklig belysning. Båda sidor av 
hängrännor och tillbehör skall kontrolleras. 
 
 
REKOMMENDATIONER FÖR HANTERING, 
FÖRPACKNING OCH FÖRVARING 
 
Hantering 
 
Plåtrullar, formatplåt, ämnen och komponenter behöver alla 
hanteras med försiktighet. Huvudkravet är att säkerställa att 
det finns en mjuk kontaktyta som inte håller kvar partiklar, 
damm etc. Utrustning för rullhantering bör ha en 
skyddsbeläggning och bör användas med stor aktsamhet 
för att undvika hårda slag som kan göra märken i 
produkten. 
 
Operatörer bör bära handskar när de hanterar plåtar 
manuellt för att skydda händerna mot skärsår. Detta håller 
även plåtens yta ren. För automatisk hantering finns flera 
lösningar, inklusive robotsugsystem och permanenta 
magneter. 
 
Manuell eller automatisk hantering får aldrig innebära att en 
plåt eller komponent glider över en annan. Slutligen, när 
andra hanteringssystem används, till exempel gaffeltruckar 
är det ofta tillräckligt att lägga på en filt eller gummimatta för 
att följa hanteringskraven för färgbelagda produkter. 
 
Förpackning 
 
I likhet med andra färgbelagda produkter levereras Granite® 
Rain-produkterna i förpackningar som är lämpliga för 
transport och hantering till överenskommen destination och 
avsedd slutanvändningsplats. Denna punkt bör diskuteras 
med kommerciella avdelningen hos ArcelorMittal. 
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Emballeringen av färdiga detaljer producerade av Granite® 
Rain är viktig. Delarna bör placeras i lådor, korgar eller 
andra behållare så att de är separerade från varandra och 
skyddade mot skador beroende på friktion eller stötar. 
 
Förvaring 
 
Plåtrullar, formatpåt eller ämnen skall förvaras i rena, 
uppvärmda lokaler, vilka skall vara tillräckligt ventilerade för 
att förhindra att fukt bildas.  
 
Plåtrullarna bör inte placeras direkt på marken utan på 
skyddsmattor av gummi eller liknande material för att 
förhindra att grova ytor eller skräp orsakar tryckmärken på 
rullarnas yttersta varv. Rullar och buntar av färgbelagda 
band får inte tillåtas att expandera eller staplas på 
varandra. Skyddet bör sättas tillbaka på alla delvis använda 
rullar och buntar för att undvika nersmutsning och skador 
på de exponerade varven eller plåtarna. 
 
Vi rekommenderar att Granite® Rain används inom sex 
månader efter produktionsdatum, för att behålla den 
organiska beläggningens maximala flexibilitet. Efter sex 
månader kan mekanisk förtätning av den organiska 
beläggningens struktur ske, vilket leder till minskad 
flexibilitet. 
 
Rekommendationer för avhaspling, spaltning, 
klippning, etc. 
 
Avhaspling 
 
Drivsystemet för avhaspling måste anpassas till 
linjehastigheten för att optimera produktionsflödet. Under 
extrema förhållanden eliminerar även drivsystemet ryck, 
slag och glidning av närliggande varv. 
 
Spaltning, klippning av formatplåt, skjuvning och 
mekanisk utskärning 
 
Skärning och andra skärprocesser för Granite® Rain band 
utförs genom att använda samma parametrar som för 
andra produkter. Det är väsentligt att justera och vässa 
verktyg för att undvika bildandet av grader och 
färgsplittring. Eftersom det inte finns någon avslutande 
målningsåtgärd för att täcka grader kommer dessa att vara 
synliga. Färgsplittringar och uppkomna kanter kan även 
smutsa ner verktyg. 
 
Noggrannhet vid spaltning, klippning till format samt 
skjuvningsoperationer är viktigt under konstruktionsstadiet 
för att säkerställa att grader som uppstår inte påverkar den 
färdiga produktens utseende eller innebär en säkerhetsrisk 
(skärskador på händer) vid hantering etc. Följande regler 
måste följas för att kontrollera skärgraders läge. 
 
Det vertikala och horisontella bladets toleranser vid 
skärning visas i följande figur: 
 

 
 
Skärningskvalitén anses vara bra om: 
• Det vridna området är litet 
• Skärområdet upptar ca en tredjedel av tjockleken 
• Brottområdet är skarpt med en vinkel mindre än 5° 
• Det finns få eller inga grader 
• Det finns inga färgsplittringar eller ansamlingar på 

verktygen 
 
Tillskärning av format med skärblad ger grader i motsatt 
riktning på främre och bakre kanten av plåten. 

 
 
Denna aspekt är viktig eftersom det betyder att det är 
väsentligt att stapla plåtarna perfekt vertikalt. Användning 
av skärmaskiner och liknande tekniker bör undvikas 
eftersom de orsakar brännskador på beläggningen och 
skapar spån och grader. Vid till exempel rullformning, är 
hydrauliska eller pneumatiska skärmaskiner att föredra 
framför rund- eller bandsågar. 
 
Dessutom är valet av ett lämpligt plåtbehandlingssystem 
viktigt, särskilt vid användning av stanspressar. De nya 
typerna med mini-borst är att föredra framför de gamla 
kulsystemen. 
 
Alla dessa rekommendationer gäller särskilt för tillbehör till 
regnvattensystem, vilka ofta färdigställs efter spaltning, 
kapsling och perforering. 
 
 
 
 
 



Recommendations guide Granite® Rain – Update: 10/01/2011   5/7 

REKOMMENDATIONER FÖR FORMNING AV GRANITE® 
RAIN 
 
Introduktion 
 
Under formning av Granite® Rain är båda sidorna i direkt 
kontakt med verktygen. Färgbeläggningens beteende beror 
på materialets reaktion mot formningsbelastningarna som 
läggs på ytan. Processparametrarna måste anpassas på 
lämpligt sätt.  
 
Det är därför vi rekommenderar användning av special 
utrustning och verkstäder med extremt rena maskiner, samt 
en arbetstemperatur på eller över glasomvandlingspunkten 
(Tg) för färgbeläggningen. 
 
För att undvika repor eller att i extrema fall riva av 
beläggningen, bör kontaktområdena för verktyg/plåt ökas 
för att minska det lokala kontakttrycket och begränsa 
relativa rörelser och friktion mellan verktygen och den 
färgbelagda plåten. 
 
Att direkt öka kontaktområdet är inte alltid lätt, men det kan 
uppnås indirekt genom att polera verktygen. 
 
Relativa rörelser beror på formningsprocessen och det är 
ofta inte lätt att minimera dem. Emellertid kan 
friktionskoefficienten minskas. Polering av verktygen är åter 
en utmärkt lösning, användning av lämpligt smörjmedel är 
en annan möjlighet. Färgbelagd plåt har då en mycket låg 
friktionskoefficient, ofta mindre än 0,05 med stålverktyg. 
 
I de fall där smörjning är nödvändig är det viktigt att välja 
det rätta smörjmedlet. Flyktiga oljor är att föredra eftersom 
de i allmänhet eliminerar behovet av avfettning. 
 
Töjningsnivåerna som uppstår beroende på 
komponenternas design och formningsprocess måste vara 
kompatibla med stålkärnans formbarhet, metallbeläggning 
och färgsystem. 
 
Tjockleken som skall tas med i beräkningen vid 
konstruktion av en bearbetningsprocess är produktens 
totala tjocklek (stål + metallbeläggning + färglager). Det är 
detta värde som bestämmer verktygstoleranserna. För små 
mått eller applikationer som kräver exakta justeringar, om 
beläggningens tjocklek inte tas med i beräkningen, kommer 
beläggningen att krossas. Det är lätt att göra detta misstag 
eftersom tjockleken för stålet med den strukturella 
beläggningen som är angiven i normerna är tjockleken på 
stålgrundmaterialet + metallbeläggningen, men inkluderar 
inte färgbeläggningen. 
 
Rullformning 
 
De raka delarna i regnvattensystemet (hängrännor och 
stuprör) tillverkas genom rullformning. 

 
Exempel på användning av rullformning för hängränna 

 
För att erhålla en snygg rullformad del måste vissa krav 
iakttagas, associerat med produkten och processen. De 
viktigaste egenskaperna för rullformat stål är flexibiliteten 
och beläggningens styrka i böjar och dess motståndskraft 

mot tryck och friktion. Även ur denna synpunkt är Granite® 
Rain mycket bra. 
 
Med avseende på processen, för att minska kontakttrycket 
mellan rullen och profilen, finns det två huvudkrav: För det 
första måste rullens diameter vara så stor som möjligt och 
för det andra måste alla vassa kanter på rullen elimineras 
och ersättas med fyllningar. 
 
För att undvika förskjutningar är den idealiska lösningen att 
ha verktyg med motrullar monterade på kullager. Detta är 
tekniskt en enkel lösning som inte skapar några ytterligare 
svårigheter i form av underhåll och de initiala 
investeringarna är bara marginellt högre. 
 
Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt rullarnas 
ojämnheter och hårdhet. De bästa rullmaterialen är låg- 
eller höglegerat stål (35NCD4, 100C6, Z200C13 etc), 
seghärdat, slipat och om möjligt polerat. Ett lager av krom 
är den bästa lösningen. 
 
Där smörjning är nödvändig vid rullformning av metallbelagt 
stål, för att förhindra att beläggningen fastnar på verktygen, 
är detta ofta inte nödvändigt för Granite® Rain, beroende på 
dess goda egenskaper. Dessutom kan det med komplexa 
profilgeoimetrier vara svårt att eliminera smörjmedlet. 
Flyktiga smörjmedel kan i så fall underlätta. 
 
För att undvika skador på färgbeläggningen vid bearbetning 
av färgbelagd plåt, måste en lämplig tolerans tas med i 
beräkningen. Naturligtvis är den totala plåttjockleken som 
räknas, inklusive färgbeläggningen. 
 
Locksöm 
 
Liksom rullformning är locksöm en teknik som innebär 
progressiv plastisk deformation av stålet för att 
åstadkomma sammanfogningen. Det är mycket lämpligt för 
färgbelagd plåt, förutsatt att metallen och färgbeläggning 
kan stå emot spänningarna som uppstår i vecken. 
 
Locksöm bevarar beläggningens korrosionsresistens och 
kan lätt kombineras med limfogning. Vid behov kan skarven 
göras helt vattentät genom användning av en tätmassa, ett 
lim eller en gummitätning. Om det är möjligt bör sömmen 
konstrueras så att plåtkanterna inte syns, både av 
utseendeskäl och för optimal korrosionsresistens. 
 
Vid användning av locksöm uppstår ofta allvarliga 
veckspänningar, vilket kräver användning av mycket 
flexibel färgbeläggning. 
 

 
 
Tillbehör som utkast, böjar och stuprör låses genom 
sömning vilken kan betraktas som en särskild del av 
rullformning.  
 
Flänsning 
 
Flänstekniken används för flera tillbehör som lister och 
ändstopp. Kontrollen av töjning under flänsning eller 
kantformning är densamma som vid rullformning och 
böjprocesser.  
Verktygens/arbetsdelarnas kontakt är inte densamma på 
böjens insida som utsida. På insidan är det kontakt över ett 
ytområde och trycket är ganska lätt. På utsidan är 
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kontakten med donet (bladet) emellertid ofta linjärt och 
trycket är mer påtagligt. Det är där som de potentiella 
svårigheterna ligger. För att minimera detta problem måste 
verktyget vara polerat, detta är speciellt viktigt för stansen. 
Toleransen måste vara tillräcklig för att förhindra att 
färglagret spräcks. Stansens kantradie bör vara så stor som 
möjligt. 

 
 
Dragning 
 
De flesta tillbehören i ett regnvattensystem är tillverkade 
genom dragning i pressar (till exempel rännvinklar) eller 
med små verktygssatser. 

 
Exempel på tillbehör tillverkade genom dragning 

 
Töjningsnivåerna måste vara kompatibla med 
grundmaterialets och beläggningens deformationskapacitet. 
De olika deformationssätten (djupdragning, plantöjning och 
expansion) har alla speciella effekter. 
 
Trycket som uppstår vid dragning är relativt högt och 
kommer ofta upp i 5 till 10 MPa. Friktionen måste 
övervakas noga eftersom den allvarligt kan skada 
färgbeläggningen. På motsvarande sätt, bör ingångsradien 
ökas så mycket som möjligt. Toleransen mellan stansen 
och verktyget bör alltid vara lika med den strukturella 
beläggningens totala tjocklek plus 5 till 10 %, beroende på 
höljet. 
 
ArcelorMittal kan hjälpa dig att fastställa formbarheten för 
en viss del. 
 
Böjning 
 
Vissa raka hängrännor tillverkas med tryckbroms och vissa 
tillbehör, som exempelvis rännkrokar, tillverkas genom 
successiva böjningar. 
 
Vid böjprocesser kan deformationsspänningar kontrolleras 
på samma sätt som vid rullformning. Hanteringen av 
kontakttryck beror emellertid på tillämpad böjningsprocess. 
 

      
Flikbockning och V-bockning med smal stans är två 
exempel på bockningar. Under bockning kan det 
resulterande trycket bli högt, antingen beroende på om 
kontakten sker längs en linje (V-bockning) eller över ett 
ytområde (flikbockning).  
 
 
SAMMANSÄTTNING AV DELARNA I ETT 
REGNVATTENSYSTEM 
 
Clinchning 
 
Clinchning är en utmärkt metod för att sätta ihop belagd 
plåt. Med lämpliga försiktighetsåtgärder (se nedan) behåller 
den beläggningens korrosionsbeständighet. Clinchning är 
en process som inte producerar rök eller slagg. Den är 
relativt tyst och förbrukar lite energi. Den kan lätt 
automatiseras och integreras i olika typer av 
tillverkningslinjer (till exempel rullformning). Slutligen har 
clinchade fogar en bra utmattningsstyrka. 
 

 
 

Clinchkapaciteten för en plåt har ett direkt samband med 
vilken stålkvalitet som används. För att garantera det fina 
utseendet på de clinchade punkterna, kan smörjning med 
flyktig olja behövas. Detta begränsar friktionen mellan 
stansen, den färgbelagda ytan och verktyget. Återigen är 
uppvärmning ett utmärkt sätt att säkerställa 
färgbeläggningens flexibilitet och dess formbarhet under 
clinchning.  
 
Med hänsyn till komponentens utseende, bildas vid varje 
clinchpunkt en puckel och ett hål. Eftersom en clinchs 
statiska styrka är mindre än en svetspunkts, krävs större 
punkttäthet. Clinchverktyget måste vara perfekt rätvinkligt 
mot plåtarna och stansen måste vara perfekt positionerad 
mot verktyget.  
 
Nitning 
 
Nitning av Granite® Rain kräver inga speciella 
försiktighetsåtgärder utöver de som krävs för kallvalsad, 
galvaniserad eller elektrogalvaniserad plåt. 
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Dold nitning är en fogningsteknik för vilken bara en sida av 
fogen behöver vara åtkomlig eftersom hålniten deformeras 
av en central axel.  
 
KONSTRUKTION AV REGNVATTENSYSTEM 
 
Profilkonstruktion 
 
Komponentgeometri har direkt påverkan på töjningen av 
plåten under formning. Valet av geometri bestämmer därför 
genomförbarheten vid tillverkning. För Granite® Rain gäller 
samma principer, men konstruktörer måste även kontrollera 
om färgbeläggningarna kan motstå deformationerna som 
skapas. 
 
Det är därför viktigt att inte orsaka onödigt höga spänningar 
för att ha optimal balans mellan de olika funktionella 
egenskaperna. 
 
Även en enkel böjradie måste väljas med stor nogrannhet. 
Färgbeläggningen måste tas med i beräkningen: Den 
måste ha alla krävda egenskaper och samtidigt kunna stå 
emot spänningar vid formning. Pragmatiska böjningstester 
(EN 13523) kan vara användbara för att utvärdera den 
färgbelagda plåtens förmåga att stå emot den slutliga 
formningen av komponenten. 
 
Vid dragningsprocessen är spänningarna i beläggningen 
mer komplexa. Dessa kan uppskattas korrekt genom 
simulering och användning av ändlig komponentmjukvara, 
baserat på en premilinär geometrisk definition av 
komponenten. De kan även fastställas experimentellt 
genom mätningar på komponenten. 
 
Konstruktionsstöd 
 
ArcelorMittal kan bistå vid konstruktion av komponenter i 
ditt system, antingen genom att göra en förstudie för att 
förhindra defekter från början, genom att välja en lämplig 
stålsorten och tjocklek, baserat på optimering av 
säkerhetsmarginalen vid formning, eller – senare i linjen – 
genom att se deformationerna på insidan av dina egna 
tillverkade delar.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi finns för att hjälpa dig 
 
För ytterligare information om våra produkter, besök 
vårt dokumentcenter på www.arcelormittal.com/fce > 
Products & Services. 
 
Eller kontakta oss direkt på: 
fce.technical.assistance@arcelormittal.com 
 
 
Upphovsrätt 
Med ensamrätt. Inga delar av denna publikation får 
reproduceras i någon form eller på något sätt , utan skriftlig 
tillåtelse från ArcelorMittal. 
Vi har varit omsorgsfulla för att säkerställa att informationen 
i denna publikation är riktig, men denna information är inte 
kontraktsmässig. Därför ansvarar ArcelorMittal eller något 
annat företag i ArcelorMittal Group inte för fel eller misstag, 
eller för information som kan vara vilseledande. 
Eftersom detta dokument när som helst kan vara föremål 
för ändringar, hittar du den senaste informationen på vår 
webbsida www.arcelormittal.com/fce

 


