
MEKA XPG, 
VASTUPIDAVAM 
PIND

Uus pinnakate.
Katsetatud äärmuslikes 
tingimustes.

MEIE TOOTEARENDUSMEESKOND TÖÖTAB 
PIDEVALT VÄLJA VASTUPIDAVAMAID JA 

KULUTÕHUSAMAID MATERJALE JA 
LAHENDUSI.

XPG ON ÜKS SELLE TÖÖ TULEMUSTEST.



UUDISTOODE VASTAB 
ATMOSFÄÄRI KORRODEERIVUSE 
KATEGOORIALE C4

Metallide korrodeerumist on uuritud aastaid. 
Kasutuskeskkond klassifitseeritakse standardi EN 
ISO 12944 kohaselt atmosfääri korrodeerivuse järgi 
kategooriasse C1 kuni CX vastavalt terase 
massikaole selles keskkonnas. Meka valikus on 
tooteid kõikides selles standardis määratletud 
kategooriates alates C1 kuni CX.

Oleme traditsiooniliselt pakkunud kuumsukel-
galvaanitud (HDG) tooteid, mis on klassifitseeritud 
atmosfääri korrodeerivuse kategooriasse C4. Nüüd 
tõime turule uue konkurentsivõimelise ja 
sertifitseeritud kaitse korrosiooni eest – XPG, mis on 
samuti kategoorias C4.

XPG sulam sisaldab tsinki, magneesiumi ja 
alumiiniumi ning XPG-pinne moodustab õhukese 
kelme, mille pinnakihis on magneesiumi. See tihe 
kelme tagab tavapärase tsinkpindega võrreldes 
parema kaitse korrosiooni eest. XPG-pinde 
kaitseomadused põhinevad nii katoodkaitsel kui ka 
mehaanilisel kaitsel.

XPG pakub leeliselises ja happelises keskkonnas 
samasugust kaitset korrosiooni eest kui muud 
tsingipõhised pinded. Kloriidi või ammoniaaki 
sisaldavas keskkonnas tagab XPG märgatavalt 
parema kaitse kui tavapärane tsinkpinne.

XPG-pinde peamised omadused
✓ Sile ja kõva terasepind.
✓ Mehaaniline ja katoodkaitse korrosiooni eest.
✓ Õhem pinne tagab vastupidavama kaitse.
✓ Isetaastuv kaitse korrosiooni eest, näiteks 

lõikeservade ja kriimustuste korral.
✓ Keskkonnahoidlik valik kaitseks korrosiooni eest.
✓ Kulutõhus alternatiiv HDG-le ja PURAL-ile.

Isetaastuv pinne 
lõikeservadel
Lehtterasest toodete valmistamisel vormitakse ja 
lõigatakse juba pindega kaetud materjali. 
Lõikekohas kaob pindekiht terase pinnalt ja katmata 
lõikepind on korrosioonile vastuvõtlik.

XPG-pinne kaitseb lõikeservi magneesiumi sisaldava 
tsingipõhise kaitsekelmega, mis väldib korrodeerivate 
reaktsioonide tekkimise. Kui tsinkpinde ja terase 
paksuse suhe väheneb, väheneb tavapärase 
tsinkpinde korral ka serval paikneva tsingi 
kaitsevõime korrosiooni eest. XPG kaitseb 
terastoodet ka siis, kui see suhe on suur.

Kuumsukelgalvaanimise võimalus
Soolveega pihustamise katsete põhjal tagab XPG-
pinne korrosiooni eest 10–20 korda parema kaitse 
kui tavapärane kuumsukelgalvaanimine.

Tavapärase kuumsukelgalvaanimisega võrreldes 
võimaldab XPG oluliselt vähendada pinde massi 
ilma korrosiooni eest kaitsvaid omadusi 
kahjustamata.

Keskkonnahoidlikum valik
Meie arvutuste kohaselt sisaldab XPG umbes 50% 
vähem tsinki kui Meka tavapärased 
kuumsukelgalvaanitud tooted. Ainuüksi sellest on 
keskkonnale palju kasu. XPG-pinde tsingikadu on 
oluliselt väiksem ja nii on väiksem ka tsingi lekkimine 
pinnasesse ja vette. Valmistame kõik XPG-tooted 
samas tehases ja see vähendab veelgi logistika ja 
transpordi mõju ning meie CO2-jalajälge.

Ulatuslik katsetamine Mekas
Peale XPG-pinde tootja katsete tegime ka ise katseid 
nelja erineva meetodiga. Tahtsime tagada, et kui 
kanname XPG-pinde oma toodetele, siis vastavad 
need täielikult rangetele nõuetele ja tehnilistele 
tingimustele.

Meka toodetel on XPG-pinnet katsetatud järgmiste 
meetoditega:
✓ pidev soolveega pihustamise katse, 550 tundi 

ISO 9227 kohaselt, (vastab standardi IEC 61537 
klassile 6)

✓ vedelikus immutamise katse, SFS-EN ISO 3452-1
✓ toimivuskatse tegelikes kasutustingimustes ja 

karmis ümbritsevas keskkonnas.

Peale selle tegime XPG-pindega materjalidele 
Soomes Oulu ülikoolis paindekatsed, milles 
painutasime materjali erineva raadiusega, et 
veenduda pinde paindetugevuses.

Katsed kasutustingimustes algasid 14. mail 2018 ja 
viimased tulemused võtsime kokku 2020. aasta 
sügisel.

Valgustite XPG-pindega kandur MEK pärast soolveega 
pihustamise katset.

XPG-pindega alusplaat POL pärast standardi SFS-EN ISO 
3452-1 kohast vedelikus immutamise katset. Pragusid ei 
leidunud.

Oulu ülikoolis tehtud paindekatsetel painutati katsekehasid 
180 kraadi painderaadiusega r = 1 mm ja r = 3 mm. 
Katsekehasid uuriti valgusmikroskoobiga. Painutuskoha 
survepoolel ei leitud XPG-pindes pragusid/moonutusi.

XPG-pinne

terasplaat


