45 anos
no setor
de energia

GALVANIZAÇÃO
Galvanização por
imersão a quente com
a qualidade BRAMETAL

Uma empresa
100% brasileira

Empresa Filiada

GALVANIZAÇÃO
Uma ótima galvanização impacta diretamente na qualidade, na durabilidade e
na redução do custo global de uma obra
durante sua vida útil projetada. Sempre
que ela é muito bem realizada, a economia de custos para o cliente é considerável
e os resultados de uma galvanização por
imersão são percebidos no longo prazo. É
por isso que o processo de galvanização dos
produtos da Brametal recebe uma atenção
muito especial em todas as suas etapas e
sempre levamos em conta a questão da
atmosfera local em que os produtos estarão expostos. Para a maioria dos ambientes
rurais podemos esperar uma durabilidade
superior a 50 anos e de 7 a 15 anos para a
maioria dos ambientes agressivos, como o
costeiro e o urbano.
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PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO
A galvanização é um dos métodos mais amplamente utilizados para proteger o metal
da corrosão atmosférica.
O processo de obtenção de um revestimento galvanizado por imersão a quente se
dá de maneira relativamente rápida e não
depende de tempo adicional de cura entre
a sua aplicação e o uso, o que pode ser uma
vantagem adicional quando os prazos de
uma obra são curtos.
Resumidamente a formação de camada
sobre um componente de aço se dá com a
sua limpeza e posterior imersão em banho
de zinco fundido a uma temperatura média
de 450 °C (daí vem o termo “galvanização
por imersão a quente”). Durante o tempo
de imersão, o zinco fundido interage com o
ferro do aço formando sobre a peça uma camada de liga metalúrgica desses dois metais.
Todo esse processo de formação de camada leva apenas de 4 a 6 minutos de imersão no banho de zinco fundido, gerando
um revestimento firmemente aderido ao
substrato de aço por ligações metalúrgicas
que confere ao revestimento, também, uma
excelente resistência mecânica.

Principais Normas Utilizadas
• NBR 6323 - Galvanização por imersão a
quente de produtos de aço e ferro fundido
• ISO 1461 - Hot dip galvanized coatings
on fabricated iron and steel articles
• ASTM A 123 - Zinc coating on iron and
steel products
• ASTM A 153 - Zinc coating on iron and
steel hardware

Etapas do processo de galvanização
1. Desengraxe
(NaOH)
2. Lavagem
(Água)
3. Decapagem
(HCl)

O processo de galvanização retarda por muitos
anos a ferrugem decorrente dos processos de
corrosão galvânica em virturde da cobertura de
zinco que forma proteção catódica com o zinco
como metal de sacrifício.

Camada Eta
Zinco 100%
Camada Zeta
(93,7 - 94,3% Zn)
Camada Delta
(89 - 93% Zn)
Camada Gamma
(73% Zn 25% Fe)
Aço Base
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4. Lavagem
(Água)
5. Fluxagem
(ZnCl2 e NH4Cl)
Diminuir a tensão superficial
e favorecer a molhabilidade
6. Secagem

7. Banho em zinco fundido
(450°C)
8. Passivação
(solução cromatizante)
e/ou resfriamento
(não recomendado
quando for pintar)
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DISPONIBILIDADES TÉCNICAS

Capacidade produtiva destinada a terceiros inicialmente:

2.000 t/mês

GALVANIZAÇÃO - UNIDADE LINHARES/ES
Linhas de produção:

Duas linhas semiautomáticas de galvanização
por imersão a quente

Dimensões:

12 m de comprimento, por 1,2 m de largura e
2,4 m de profundidade.

Capacidade total:

15.000 t/mês

Linha de produção:

Linha de galvanização a quente (imersão por batelada)

Dimensões:

13 m de comprimento, por 1,6 m de largura e
3 m de profundidade.

Capacidade produtiva nominal:

7.500 t/mês

GALVANIZAÇÃO - UNIDADE CRICIÚMA/SC
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Dimensões:

8 m de comprimento, por 0,8 m de largura e
1,6 m de profundidade

Capacidade produtiva nominal:

2.500 t/mês
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SOBRE A BRAMETAL
A Brametal com 45 anos de experiência em
projeto, teste e fornecimento de estruturas
metálicas, mais de 200.000 toneladas já produzidas para o mercado nacional e exportadas
para 15 paises, sendo reconhecidamente uma
das maiores fornecedoras das Américas nesse segmento. Possui escritório comercial e de
projetos em São Paulo/SP e mais duas unidades com 1.500 funcionários em Linhares/ES e
Criciúma/SC, localizações estratégicas para o
atendimento em todo o pais, de empresas das
mais diversas áreas que podem se beneficiar de
parcerias estratégicas de curto a longo prazo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Agronegócios;
luminação pública;
Energias renováveis;
Infraestruturas aeroportuárias;
Infraestruturas ferroviárias;
Infraestruturas portuária;
Infraestruturas de telecomunicações;
Transmissão de energia.
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Galvanização

Fale com nossos especialistas
e peça o seu orçamento
ES +55 27 2103-9400
SC +55 48 3461-9300
SP +55 11 97123-5704
comercial@brametal.com.br
Unidade Corporativa - Linhares/ES
Unidade Santa Catarina - Criciúma/SC

www.brametal.com.br

