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SYTTEN ÅR OG ALDRIG
RUSTET
De ældste af Banedanmarks forsøg med korrosionshindrende malingsystemer til stål har nu stået på i 17
år. Resultaterne tegner godt for de vandige malinger.
Af PETER SVANE

Danmarksomspændende
undersøgelser
centrationer af bly i blodet
hos malere som var beskæftiget med korrosionshindrende malearbejde. Ikke så sært,
for indtil da var den normale
grundmaling blymønje –
godt men giftigt. Det var i
øvrigt ikke bare et spørgsmål
om blymålinger – malerne
blev syge af deres arbejde.
Det blev startskuddet til
Banedanmarks første forsøg.
En række malingleverandører blev inviteret til at deltage, og 4 malingsystemer fra
3 producenter valgt ud. Alle

Type

Lagtykkelse
µm**

Vandig
acryl
miomaling

120

systemer var blyfrie men ikke
lige miljø- og arbejdsmiljøvenlige. MAL-koderne rakte
fra 00-1 til 4-3. Fig. 1 giver
en oversigt over systemerne
Der er ingen grund til at
nævne leverandørerne ved
navn men det skader ikke at
fortælle at Gardit var entreprenøren der påførte samtlige malingsystemer. Alle fire
blev airless sprøjtet. I en tidligere fase viste det sig spøjst
nok, beretter Kim Bo Larsen,
at én maling overhovedet

ikke kunne påføres i praksis,
så den kom ikke med. Påføringen blev overvåget og dokumenteret af inspektørerne
fra Banedanmark; og det er
hele grundlaget for at forsøget i dag kan bruges til noget. Hjemmelavede forsøg
er ofte værdiløse fordi man
bagefter kan sætte spørgsmålstegn ved udgangsparametrene – blev lagtykkelsen
målt? – Var klimaforholdene
i orden? – Var der forskellige
svende på opgaven? osv. osv.

t

D

et var Arbejdstilsynet
som satte det hele i
gang i 1995 fortæller
Kim Bo Larsen fra Banedanmark; han er broinspektør og
har kontor ved Storstrømsbroen. Han og hans kollega
fra Lillebælt, Palle Wulff Kristensen, har holdt på med
praktiske afprøvninger af
malingsystemer siden 1996
hvor de første prøveplader
blev malet.
Arbejdstilsynet var med
rette bekymret, for der var
målt foruroligende høje kon-

Kim Bo Larsen (tv.) og Palle Wulff Kristensen

Type

Lagtykkelse
µm**

Samlet
lagtykkelse
µm**

Antal
lag

MALkode

Vandig
acryl
miomaling

120

310

3

0-1

125

350

3

00-1

System

Type

Lagtykkelse
µm**

1

Vandig
acryl
zinkstøvmaling

70

2

Vandig
acryl
tykfilmmaling

100

3

1 komp.
zinkprimer

50

Klorkautsjuk

120

Klorkautsjuk

120

290

3

4-3

4

Miomaling*

60 + 60

Klorkautsjuk

80

Klorkautsjuk

80

280

4

4-3

Vandig
acryl
tykfilmmaling

125

Vandig
acryl
tykfilmmaling

Fig. 1) De fire undersøgte malingsystemer
*) Udtrykket ”miomaling” er en betegnelse for en malevare med indhold af jernglimmer. Glimmermineralet er skælformet
og bidrager derved til at give malinglaget gode barriereegenskaber – gøre filmen tæt
**) Alle lagtykkelser er anført i µm tør filmlagtykkelse
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Fig. 2) Sættet af de 4 prøveplader (samt en ekstra) på en bropille under Storstrømsbroen. Det er system nr. 1
til højre. Bemærk krydssnittet gennem malingen, ned til stålet.

Fig.3) De fire fuldskalaprøvefelter på Masnedsundbroen

De 4 malinger blev påført på
hver sit prøveemne, og bagefter blev emnerne samlet
med rustfrie gevindstænger
til et sæt (fig. 2).
Sådanne sæt blev der lavet
4 af, og de blev sat ud i vejrliget fire forskellige steder i
kongeriget:
ved Jernbanebroen over Limfjorden, Oddesundbroen, Lillebæltsbroen og Storstrømsbroen. Der har de så stået
indtil nu, hvor de er blevet
vurderet efter 17 års tjeneste.
Det er forresten et spørgsmål
om de får lov til at blive stående lidt endnu – det kunne
da være rart at se hvordan de
så ud efter 25 år.
Ikke nok med det, på Masnedsundbroen blev de fire
malingsystemer tillige påført
på hver sit brofelt á ca. 220 m2
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– se fig. 3 og 4. Det siger sig
selv at både plader og felter
i forvejen var blæserenset og
afvasket på samme måde.
Fig.4) Vinderfeltet - malingsystem nr. 2 - i midten
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Og vinderen er ...
Det gik godt, sådan at forstå, at systemet med den laveste MAL-kode (system nr. 2
i fig. 1) klarede sig bedst –
eller rettere: lige så godt som
system nr. 3. Begge systemer
står i dag uden eller næsten
uden rustgennemslag. System nr. 3 har en zinkholdig
grundmaling med opløsningsmidler (og andet) – som
bringer MAL-koden op på
4-3. System nr. 2 har MALkode 00-1; det er et vandigt
tykfilm-acrylsystem som ganske enkelt består af 3 lag af
den samme maling.
Det var ”vinderne”. Taberne – system nr. 1 og 4 - har
tydelige rustgennemslag på
nuværende tidspunkt (se fig.
2). Værst ser det ud for system nr. 1 – og det var da
ærgerligt, for den behandling
havde MAL-kode 0-1; altså
lige i hælene på system nr. 2

på Masnedsundbroen - hvor
hvert system fik hele 220 m2
til rådighed – endda fordelt
på begge sider af broen. Til
alt held er billedet her det
samme som på prøvepladerne – altså samme rangordning: system nr. 2 og 3 klarer
sig fint, så kommer 4 og 1
De seneste år har Skagen
Sandblæseri & Skibs-service
påført vindersystemet – tykfilmsacrylen - på mere end
100.000 m2 for Banedanmark til glæde for både stålet, malerne og miljøet.
Nye forsøg
Banedanmarks forsøg er meget, meget værdifulde – fordi
de dokumenterer hvad der
holder og hvad der ikke holder. Den slags undersøgelser er ikke raketvidenskab
– de er bare langvarige, og
jo længere jo bedre. ISO

Danmark er et stort land
Rangordningen mellem behandlingerne er den samme
fra sted til sted – altså ved
de 4 danske broer, men der
er betydelig forskel i korrosionen: værst står det til
ved Storstømsbroen, derpå
kommer Oddesundbroen,
så Lillebælt og til slut Limfjordsbroen. Rækkefølgen
er ikke helt gennemskuelig
– normalt ville man antage
at det hårdeste klima er det
der er tættest på Vesterhavet
– her altså Oddesundbroen.
Men der kan være andre forskelle som spiller ind; f.eks.
står prøvepladerne ved Limfjordsbroen frit udsat for vejr
og vind mens de andre sæt
står i læ fordi de er anbragt
inde under broen. Det kan
forekomme ejendommeligt
at korrosionen er hårdere på
konstruktioner der står i læ
end på frit udsatte emner.
Forklaringen er at den store
synder – saltet – hyppigere
bliver vasket af når det kan
regne på overfladerne.
Det var prøvepladerne; men
som nævnt blev de fire malingsystemer også påført under helt realistiske forhold –
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12944 Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner
med maling består af 8 dele,
hvoraf del 6 har undertitlen
”Metoder til laboratorieprøvning”. Metoderne er i store
træk salttågetest og fugtkammerprøvning . Her kan man
med simple, kortvarige tests
danne sig et indtryk af hvordan behandlinger holder i
laboratoriet – men springet
til praksis er langt. Det står
da også højt og tydeligt i
standardens afsnit 4.1 – se
fig. 5 – som er ét langt forbehold for (eller imod) værdien
af accelererede tests ”Valget
af et malingsystem til et specifikt formål skal fortrinsvis
være baseret på erfaringer fra
anvendelsen af systemet under lignende forhold. osv. ”

Oprop
Kim Bo Larsen og Palle Wulff
Kristensen beretter at de har
planer om en ny forsøgsserie
som skal begynde til efteråret. Foreløbig har de ikke
bestemt sig for hvilke malingsystemer der skal med,
men det skal ske temmelig
snart. Skulle én og anden
læser være interesseret kan
de jo kontakte projektmagerne på enten kbl@bane.dk
eller pwkr@bane. Udfaldet
skriver vi om i 2030.

4 Generelt
4.1 Sammenhængen mellem kunstig ældning og naturlig
eksponering
Valget af et malingssystem til et specifikt formål skal fortrinsvis være baseret
på erfaringer fra anvendelsen af systemet under lignende forhold. Årsagen
er, at holdbarheden af et malingssystem afhænger af mange ydre faktorer så
som klimatiske forhold, konstruktionens udformning, forbehandlingen samt
påføringsforhold og tørringsprocesserne.
Holdbarheden afhænger naturligvis også af systemets kemiske og fysiske egenskaber,
som fx bindemiddeltype og tør filmtykkelse. Disse egenskaber kan bedømmes ved
prøvninger med kunstig ældning. Af primær interesse er modstandsdygtigheden
mod vand eller fugt og mod salttåge, som indikerer vedhæftningen i våd tilstand og
barriereegenskaberne. De ældningsprøvninger og krav til holdbarhed, der er opført
i det følgende, er udvalgt for med høj sandsynlighed at sikre, at malingssystemerne
virkelig har de egenskaber, som kræves til det valgte formål.
Imidlertid skal resultater fra kunstige ældningsprøvninger anvendes med
forsigtighed. Det skal klart fremgå, at en prøvning med kunstig ældning ikke
nødvendigvis vil få det samme udfald som en naturlig eksponering. Mange
faktorer påvirker nedbrydningsprocessen, og det er ikke muligt i laboratoriet at
fremskynde dem alle på den rigtige måde. Det er derfor vanskeligt at angive en
pålidelig klassificering af malingssystemer med meget forskellige sammensætninger
ud fra ældningsprøvninger i laboratoriet. Dette kan undertiden medføre, at
effektivt beskyttende malingssystemer bliver forkastede, fordi de ikke kan bestå
prøvningerne. Det anbefales, at naturlige eksponeringsforsøg altid iværksættes for
på lang sigt at få sådanne forskelle belyst.

Fig. 5) Afskrift fra den danske oversættelse af ISO 12944:1998 Part 6
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