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Sammanfattning
Det finn s idag uppskattningsvis ca 4 milj oner kvadratmeter stål i Sverige som målats med
bl ymönj ekirg. Borttagning av bl ymönj efarg vid ommålning genom t ex blästring skapar stora
avfa ll sproblem eftersom både fargre sterna och bl ästermed let irll1ehåll er höga halter bl y som
måste läggas vid speciell deponi med höga kostnader som fö ljd . Ett alternati v ti ll att blästra
bort gammal bl ymönj efårg torde vara att måla över blymönj efårgen med ett alternativt
fargsystem (mi lj öanpassat fargsystem) med god vidhäftning till blymönjan och således låta så
mycket som möjligt av den gamla bl ymönjefårgen vara kvar på objekten.
I januari 200 l startade Korrosioninstitutet, på initiativ av Banverket, Elforsk och Vägverket,
ett FoU-proj ekt kallat "Övermålning av bl ymönja som ett alternativ för rostskyddsunderhåll"
Föreli ggande slutrapport omfattar resultat från:
Undersökningar av äldre bl ymönjemålade stålkonstruktioner som övermålats för minst
10 år sedan med alternativa rostskyddsfårger.
Laboratorieundersökningar om bestämning av inträngningsförm ågan hos alternativa
rostskyddsfarger i rostiga spalter.
Syftet med den första undersökningen har varit, genom att kontakta fargleverantörer,
målningsentreprenörer, kontrollanter och beställare samt genom inspektioner av olika
övermålade stå lkonstruktioner, ta fram och sammanställa de erfarenheter som film s inom
området övermålning med alternati va rostsk yddsfårger på hlymönj emålade stålkonstruktioner.
Syftet med den andra undersökning har varit att ta fram en provningsmetod för bestämning av
inträngningsförmågan hos rostskyddsfarger i rosti ga spalter.
Av resultaten från erfarenhetsinsamlingen och inspektionerna av blymönjemålade
stålkonstruktioner som övermålats med alternativa rostskyddsfarger kan följande slutsatser
dras:
•

Om den gam la bl ymönjekirgen har en god vidhäftning (~ 2 MPa) mot underlaget är det
inte nödvändigt att avlägsna den före övermålning

•

Vid val av övermålningsfårg är det viktigt att den är kompatibel med den befintliga
blymönj efargen och har en god vidhäftningsförmåga mot gammal blymönjefarg med
täckfarg.

•

A ll löst sittande bl ymönjefarg, gammal täckfarg och rost skall avlägsnas före
övermålning.

•

Rosti ga ytor övermålas först med lämplig grundfarg sedan övermålas hela konstruktionen
med en lämplig mellan- och täckfarg.

•

Om korrosionsangrepp förekommer hos en ommålad, tidigare blymönjemålad
stålkonstruktion är angreppet oftast lokali serat i spalter i t ex nitförband.
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Av resu ltaten från undersö kn ingarna av olika alternativa grundfargers inträngningsförmåga i
rostiga spalter kan fO ljande slutsatser dras:

•

Den framtagna provnin gsmetoden för undersökning av inträngningsförmågan av
rostskyddsfärg har god reproducerbarhet och är enkel att utföra. För pigmentfria färger bör
den emelIettid kompletteras med en accelererad korrosionsprovning för att med större
säkerhet avgöra o m inte enbart lösningsmed let har penetrerat in i den trånga spalten.

•

Plomb Mönja O, Rust-OlelllTI 769 och Power Coat "3 in l " har un gefär samma
inträngnings förmåga i rostiga spalter.

•

Isotroi Grundfärg och Isotroi HV har ca fyra gånger bättre inträngningsförmåga än Plomb
Mönja O, Rust-Oleum 769 samt Power Coat "3 in l "
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Summary
An esti mated area of about 4 million square metres of steel that has been coated w ith leadbased paints ex ists in Sweden to-day. The removal ofl ead -based paint prior to repa inting,
through e g blast cleani ng, creates big waste problems, since both the pain t res idues and the
bl asti ng agent will have a hi gh content of lead and must be stored at special waste di sposal
sites, leading to high costs. A possible alternati ve to removing the old lead-based paint would
be to overcoat it with an alternati ve coating system (envirorullentally acceptabl e paint system)
with a good ad hesion to the lead-based pai nt, allowing as much as possible of the old paint to
remain on the obj ects.
In January 200 1 the Swedi sh Corrosion Institute started an R & D proj ect, "Overcoat ing of
lead-based pa int as an alternati ve strategy in corrosion protection maintenance ". The proj ect
was init iated by the Swedi sh National Rail Adm ini stration, Elforsk and the Swedi sh National
Road Ad mini stration.
The ti nal repol1 presented here contains results fro m
Inspections of older lead-painted steel structures that have been overcoated at least 10
years aga with alternati ve coating systems.
Laboratory investi gations of methods fo r the determination of the penetrating power of
alternative corrosion protective paints into rusty crevices.
The purpose of the tirst part of the investigat ion was to collect and compil e ex peri ences on the
subj ect of overpainting lead painted structures with alternative corrosion protection paints
through contacting paint producers, painters, inspectors and contractors and through
inspecti ons of di ffe rent overpainted structures.
The purpose of the second part was to deve lop a test method for the determinati on of the
penetration depth of corrosion protecti ve paints in rusty crevices.
From the collection of experiences and the inspecti ons of the lead paint coated stee l structures
that have been overcoated with alternati ve corrosion protection paints systems the foll owing
conclusions may be drawn:
Where the old lead-based paint adheres weil (2'. 2MPa) to the structure it is not necessary
to remove it before repainting.
When choosing the paint system fo r overcoating, it is important that it is compatible with
the existi ng lead-based paint, and that it will have a good adhesion to the old lead-based
paint and the topcoat.
All loose lead-based paint, old topcoat and rust must be removed before overcoat ing
Rusty surfaces should tirst be painted with a suitabl e primer before the whole structure is
coated with a suitabl e paint and topcoat.
When corrosion damage occurs on a repainted , previously lead painted steel structure the
dal11age is often locali zed to crevices in e g riveted joints.
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From the investi gat ion s of the penetratin g po wer of different alternative primers into crev ices
the follO\Ning conclusions may be drawn:
The reconunended test method for in vestigation of the penetration power of corrosion
protection paints is weil reprodu cible and simple to use. For pi gment-free paints it should
however be suppl emented wit h an accelerated corrosion test so that it is possible to decide
with greater certainty that not on ly the so lvent has penetrated into the narrow crevice.
Pl omb Mönja O, Rust-Oleum 769 and Power Coat " 3 in l " have about egual penetrating
power in rusty crevices.
Isotroi GrundHirg and Isotroi HY have about 4 times better penetrating power than Plomb
Mönja O, Rust-Oleum 769 and Power Coat " 3 in I" .
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1

Inledning

l januari 200 l startade Korrosionsinstitutet, på initiati v av Banverket, Elforsk och Vägverket,
ett FoU-projekt kallat "Övermålning av bl ymönja som ett alternativ för rostskyddsunderhåll".
Föreliggande rapport redovisar resultaten från detta projekt.
l rapporten redovisas både laboratorieundersökningar av inträngningsförmågan hos olika
rostskyddsfårger i rostiga spalter och resultat från inspektioner av sju olika blymönjemålade
stålkonstruktioner där övermålningen utförts på sanlIlla objekt dels på rostiga stålytor och dels
på gammal blymönj efårg med god vidhäftning. Övermålningen har utförts med fårgsystem
icke innehållande bl ymönjefårg. De senaste övermålningarna är utförda mellan åren 1983 och
1992 och är således minst 10 år gamla. Följ ande konstruktionstyper har ingått i
undersökningarna:
Kraftledningssto lpar
Järnvägsbroar
Vägbroar
Kontaktledningsstolpar
Projektet har finansierats med anslag från:
Banverket
Elforsk
Vinnova
Vägverket
l projektets arbetsgrupp har följande medlemmar medverkat:
Björn Christensson, Banverket, Västra banregionen
Märit Forssander, Korrosionsinstitutet SCI AB
Gunnar Gehlin Svenska kraftnät
Sven Kullander, Vattenfall AB
Anders Lindgren, Banverket, Borlänge
Bertil Sandberg, Korrosionsinstitutet SCI AB
Bror Sederholm , Korrosioninstitutet SC l AB
Åke Sjödin, Elforsk AB
Yngve Thoren, Vägverket
Ti ll stor hjälp vid genomförandet av inspektionerna av de olika konstruktionerna har varit
Anders Berglund, Gatubolaget i Göteborg och Anders Kronborg, Banverket i Luleå. Till båda
dessa riktas ett stort tack.
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2

Bakgrund

Det finn s idag uppskattningsvis ca 4 miljoner kvadratmeter stål i Sverige som målats med
bl ymönjef:irg. Borttagning av bl ymönjefarg vid om målning genom t ex blästring skapar stora
avfa ll sprobl em eftersom både få rgresterna och blästermed let innehålle r höga ha lter bly SOI11
måste läggas vid speciell deponi med höga kostnader so m följd. Ett alternativ till all blästra
bort gamm al blymönjefårg skull e kunna vara att måla över bl ymönj efårgen med ett
mi lj öanpassat fårgsystem med god vidhäftning till bl ymönjan . Erfarenheter från USA av ett
sådant förfarande har visat att man i bästa fall kan fö rlänga korrosionsskyddets li vs längd med
upp till 15-20 år. Om övermålningen kan upprepas skulle della kunna vara en långsikti g
underhåll sstrategi. Hur väl en övermålnin g kan lyckas beror av fl era faktorer såsom t ex val
av fö rbehandling och få rgsystem samt vi lken kompatibilitet fårgsystemet har till befintligt
fårgsy stem.
En del anser att en av blymönjans goda egenskaper ur korrosionssynpunkt är att den har en
god inträngningsfö rmåga i t ex rostiga spalter. Vid val av framtida milj öanpassade fårgsys tem
för övermålnin g av äldre stålkonstruktioner är det viktigt all dessa fårger har god
penetrationsförmåga i rosti ga spalter.

3

Syfte

Syftet med undersökningarna är all ta fram riktlinjer för hur ett övermålningsarbete bör
utföras. Detta gäller hela kedjan från inledande besiktning, provtagning, val av fårgsystem till
själva arbetet med tOrbehandling och övermålning.

4

Målsättning

Målsättningen med undersö kningarna är att försöka att minimera och optimera kostnaderna
för framtida underhållsmålning på stålkonstruktioner målade med bl ymönj efårg.

5

Teknisk uppläggning och utförande

Inledningsvis utfördes en erfarenhetsinsaml ing av bl ymönjemålade objekt som övermålats
med ett fårgsystem utan blymönjeHirg. Genom att kontakta ca 50 personer inom Sverige
såsom beställare till målningsarbeten, fårgleverantörer, målningsentreprenörer och
kontrollanter kunde ett flertal bl ymönjemålade objekt som övermålats med ett alternativt
Hirgsystem fås fram för närmare undersökningar. Efter insamling och granskning av obj ekten
togs 14 möjliga objekt fram som bedömdes vara av intresse. Vid diskussioner inom
arbetsgruppen va ldes sju objekt ut för närmare inspektioner med utgångspunkterna från
fö lj ande parametrar:

Objektet skall vara representativt för fl era objekt
Ommålning skall vara utförd fö r minst 10 år sedan
Kunskap om förbeh andling skall vara känd och dokumenterad
8
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Färgsystemet skall vara känt och dokumenterat
Kunskap om obj ektens till stånd fd re senaste övermålningen skall vara känt

Följande objekt valdes ut fö r undersökningar på plats:
•

Kraftledningssto lpar till en 130 kV -ledning (ML86) mellan Älberg och Lindbacka,
vid Örebro

•

Kraftledningssto lpar ti ll en 130 kV-ledning, mellan Slakthuset och Lälja i Göteborg

•

Kraftledningsstolpar till en 50 kV-ledning, mellan Vinnö och Vä vid Kristianstad.

•

Järnvägsbro över Keräsjoki, järnvägsträcka, Kärrbäck - Karungi

•

Järnvägsbro över Kukkasjoki , järnvägssträcka, Vitvattnet - Lappträsk

•

Vägbro över Fjällsjöälven, väg 33 1 ca 10 km norr om Ramsele

•

Kontaktledningsstolpar, på Saltsjöbanan vid Tattby station

5.1

Kraftledningsstolpar till en 130 kV-ledning (ML86) (ÄlbergLindbacka) vid Örebro

Uppgifter om sto lparna såsom till stånd före ommålning, förbe handling, målningssystem,
tidpunkt för senaste övermåning etc. har erhållits skriftli gen från Wille Edwardsson, Måleri &
Byggteknisk In formation , Europa AB .
Kraftledningen som byggdes 1936 är en svetsad konstruktion, se figur 1. Den senaste
övermå lningen av stolparna genomfdrdes under sommaren 1992. Ca 50 % av stolparnas ytor
var täckta med rost och avflagnad Hirg. Före målningen förbehand lades stolparna genom att
all löst sittande få rg och rost avlägsnades genom maskinslipning, skrapning och borstning till
fö rbehandlingsgrad St 2 enligt 850 1-2: 1994. A ll blymönjefårg som hade god vidhäftn ing mot
stål ytan länmades kvar på stolparna (ca 50 % av total sto lpyta). Appliceringen utfördes med
pensel. Enl igt uppgift användes fö lj ande fårgsystem vid den senaste övermålningen:
•

GrundHirg: Hempadur mastic 4588. Aluminiumpi gmenterad tvåkomponent
epoxigrundfårg (epoximastic), 60-80 ~m torr skikt (Hempel)

•

Me llanfårg: Hempathane topcoat 552 1. Tvåkomponent po lyuretanfårg, 60·80
skikt (Hempel)

•

Täckfårg: Hempathane topcoat 552 1. Tvåkomponents polyuretanfårg, 60-80 pm torr skikt
(Hempel)
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~lm

torr

Figur 1

Krajiledningsstolpar, 130 kV-ledning (ML86) (Alberg-Lindbacka) vid Örebro

5.2

Kraftledningsstolpar till en 130 kV-ledning, mellan
Slakthuset och lärje i Göteborg

Uppgifter om stolparna såsom tillstånd före ommålning, förbehandling, målningssystem,
tidpunkt för senaste övermåning etc. har erhållits skriftligen/muntligen från Anders Berglund,
Gatubolaget i Göteborg.
Kraftledningen byggdes 1936, se figur 2. Den senaste övermålningen av stolparna
genomfördes under sommaren 1991. Ca 50 % av stolparnas ytor var täckta med rost och
avflagnad fårg. Före målningen förbehandlades stolparna genom att all avflagnad fårg och
rost avlägsnades genom stål borstning till St 2 enligt 8501-2: 1988. All blymönjefårg som hade
god vidhäftning mot stål ytan länmades kvar på stolparna (ca 50 % av total stolpyta).
Appliceringen av rosskyddsfårgerna utfördes med pensel.
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Figur 2

Kraflledningsstolpe till en 130 kV-ledning, mellan Slakthuset och Lä/je i
Göteborg

Enligt uppgift användes följande rostskyddsfårger vid den senaste övennålningen:
•

Grundfårg: Intersheen25. Modifierad yttolerant enkomponent vinylgrundfårg med
zinkfosfat, 40 !lm torrt skikt (International)

•

Mellanfårg: Intersheen73. Modifierad enkomponent vinylmellanfårg med järnglimmer, 80
pm torrt skikt (International)

•

Täckfårg: Intersheen54. Modifierad enkomponent halvblank vinyltäckfårg., 40 !lm torrt
skikt (International)

II
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5.3

Kraftledningsstolpar till en 50 kV-ledning, mellan Vinnö och
Vä vid Kristianstad.

Uppgifter om stolparna såsom tillstånd för onm1ålning, förbehandling, målningssystem,
tidpunkt för senaste övermåning etc. har erhållits skriftligen från Hans Norman , Sycon
Energikonsult, Malmö
Kraftledningen byggdes 1936, se figur 3. Den senaste övermålningen av stolparna
genomfördes under sommaren 1983. Vid den senaste övermålningen var ca 80 % av
stolparnas ytor täckta med rost och löst sittande Hirg. Före målning förbehandlades stolparna
genom att all färg med dålig vidhäftning och rost avlägsnades genom stål borstning till St 2
enligt SIS 05 5900 - 1967. All blymönjefårg som hade god vidhäftning mot stålytan (ca 20 %
av total stolpyta) avlägsnades ej. Applicering av färgen utfördes med pensel.

Figur 3

Krajiledningsstolpe till en 50 kV-ledning, mellan Virmö och Vä vid Kristianstad
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Enligt uppgift användes fö ljande rostskyddsfa rger vid den senaste övermåln ingen:
~lm

•

Grundfarg: Rubba RI Primer, 2 strykn ingar (40
(Sikkens)

•

Täckfarg: Codec Pansarfarg 305. Järngl immerpi gmenterad träolj efenolhart smodifierad
linolj ealkyd, 2 strykningar (40 ).lm per skikt), totalt 80 ~lln torrt skikt (Codecoating AB)

5.4

per skikt), totalt 80 ).lm torrt skikt

Järnvägsbroar över Kukkasjoki och Keräsjoki ,
Haparandabanan

Uppgifter om järnvägsbroarna (balkbroar) såsom tillstånd före övermål ning, förbehandling,
målningssystem , tidpunkt för senaste övermåning etc. har erhållits skriftligen från både
Anders Kronborg, Banverket, Norra Regionen, Lars Kjellberg, Introteknik AB och Le if
Johansson, Renator AB.
Broarna byggdes under åren 1910-1911 , se figur 4 och 5. Broarna har fram till 2002
ommålats tre gånger (Kukkasjoki, 1939, 1957 och 1989 samt Keräsjoki 1933, 1961 och
1989). Vid de två första ommålningarna användes bl ymönj efarg som grundfarg. Innan den
senaste övermålningen utfördes hade fargen på ca 30 % av broarnas tidigare målade ytor
släppt från underlaget. De blottlagda stålytorna var täckta med löst sittande ytrost.
Före övermålning tvättades broama med varmt vatten genom högtryckstvätt (max 100 Bar).
Därefter utfördes en svepblästring av tidigare målade ytor (gammal blymönjefårg med god
vidhäftning fick sitta kvar) som släppt från underlaget och på lätt korroderade stålytor. Efter
svepblästringen utfördes en renblästring av stålytor med kraftiga korrosionsangrepp.
Appliceringen av fargsystemen utfördes genom sprutning. Enligt uppgift användes följande
farger vid den senaste övermålningen:
•

Grundfarg: Isotroi Grund. Opigmenterad farg baserad på alkyd och vegetabili ska oljor, 2
strykningar (ca I S ).lm per skikt), totalt 25-30 ).lm torrt skikt (Introteknik AB)

•

Mellanfarg: Isoguard . Oljemodifierad alkyd med zinkkromat, 30 ).lm torrt skikt
(Introteknik AB)

•

Täckfarg: Isotroi Finish. Pigmenterad alkydfärg, totalt 50 ).lm torrt skikt (Introteknik AB)
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Figur 4

Järnvägsbro över Kukkasjoki

Figur 5

Järnvägsbro över Kersäjoki
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5.5

Vägbro över Fjällsjöälven, väg 331 ca 10 km norr om
Ramsele

Uppgifter om vägbron (balkbron) såsom till stånd före övermålning, förbehandling,
målningssystem, tidpunkt för senaste övermålning etc. har erhållits skriftligen från både Lage
Rosen, Vägverket, Region Mitt och Lars Kjellberg, Introteknik AB.
Bron byggdes under 1963, se figur 6. Vid den senaste och enda ommålningen 1988 hade det
befintli ga färgskiktet släppt från underlaget på ca 50 % av brons yta. De blottlagda stålytorna
var täckta av rost. På de övriga blymönjemålade stål ytorna (ca 50 %) hade blymönjeskiktet en
mycket god vidhäftning mot underlaget.

Figu/" 6

Vägbro över Fjällsjöälven, väg 331 ca 10 km norr om Ramsele

Före övermålningen tvättades broarna med kallt vatten genom högtryckstvätt (max 100 bars
tryck). Därefter utfördes en maskinell stålborstning till St 2 enligt 8501·2: 1988. Befintlig
blymönjefårg (ca 50 % av bro ytan) med god vidhäftning till underlaget lämnades kvar.
Appliceringen av rostskyddsfårgerna utfördes med pensel. Enligt uppgift användes följande
rostskyddsfårger vid den senaste övermålningen:
•

Grundfårg: Isotroi Grund. Opigmenterad färg baserad på alkyd och vegetabiliska oljor, 2
strykningar (ca 15 !-lm per skikt), totalt 30 !-lm torrt skikt (Introteknik AB)

15
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~lIn

•

Mellanfå rg: Isoguard. Olj emodifi erad alkyd med z inkkromat, 30
(Introtel<n ik AB)

torrt skikt

•

Täckfårg: [sotroi Fini sh. Pi gmenterad alkydfårg, totalt 50 pm torrt skikt (I ntroteknik AB)

Det bör noteras att 198 8 målades stålbalkarnas insida enbart med en grundfårg och en
mellanfårg. Övri ga stålytor målades med grund få rg, mell anfå rg och täckfårg.

5.6

Kontaktledningsstolpar vid Tattby station, Saltsjöbanan

Uppgifter om kontaktledningsstolparna såsom till stånd före övermålning, förb ehandling,
fårgsystem, tidpunkt för senaste övermåning etc. har erh ållits skriftli gen från både Arne
Gill ström, fd Nässj ö måleri , Tomas Carl son, Indu f AB och Håkan Styrbjörn, Banverket.
Kontakl edningen byggdes under år 191 3, se figur 7. Före den senaste onU11ålningen 1990
hade det befintli ga målningsskiktet släppt från underlaget på en yta av ca 50 %. Stålytorna var
täckta med löst sittande rost.
Före övermålningen utfördes maskinell stålborstning av rostiga ytor till St 2 enligt 85012: 1988. Befintli g bl ymönj efårg (ca 50 % av stolpyta) med god vidhäftnin g till underlaget fi ck
sitta kvar på stolparna.
Appliceringen av rostskyddsfårgen utfördes med pensel. Enli gt uppgift användes följ ande
rostskyddsfårger vid den senaste övermålningen:
•

Grundfårg: Rust-Oleum 1060. Fi skoljebaserad alkyd , 2 strykningar (ca 60 pm per
skikt) totalt 120 ~lm t01Tt skikt. (Rust-Oleum)

•

Täckfårg: Rust-Oleum NCH. Sojabaserad alkyd, ca 50
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~lm

torrt skikt. (Rust-Oleum)

Figur 7

Kon/ak/ledningss/olpe vid Tal/by s/a/ian, Sal/sjöbanan
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5.7

Utvärdering av objektens rostskyddsförmåga

De övermå lade objektens rostskyddsförm åga undersöktes på plats genom att bestämma
rostgraden, blåsbil dningsgraden, sprickbi ldningsgraden och avflagningsgraden samt
vidhäftningsfö rmågan hos färgskikten.
Rostgrad
Rostgraden hos de övermålade objekten utvärderades enligt svensk standard SS 184203 ( I).
Fö rhåll andet mellan rostgrad och rostad yta fram går av tabell l.

Tab ell I

Ros/grader enligl svensk slandard SS 18 42 03 (I)

Rostgrad

Rostad yta
(%)

O

Rio
Ri I
Ri2
Ri 3
Ri 4
Ri 5

0,05
0,5
I
5
40/50

Blåsbildning
Blåsbildningsgraden på objekten utvärderades enligt svensk standard SS 1842 02 (2).
Förhållandet mellan blåsbildningsgrad och mängden blåsor framgår av tabell 2.

Tabell 2

Blåsbildningsgraden enligl svensk slandard SS 18 42 02(2)

Klass

Mängden blåsor

O

Inga blåsor
Mycket få blåso r
Få blåsor
Måttlig mängd blåsor
A vsevärd mängd blåsor
Stor mängd blåsor

I
2
3
4

5

Sprickbildning
Spri ckbildningsgraden på objekten utvärderades enli gt svensk standard SS 184204 (3).
Förhåll andet mellan sprickbildningsgrad och mängden sprickor framgår av tabell 3
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Tabell 3

Sprickb ildningsgrader enligt svensk standard SS 18 42 04 (3)

Klass

Mängden sprickor

O

Inga sprickor
Mycket få spri ckor
Få sprickor
Mått li g mängd sprickor
Avsevärd mängd sprickor
Stor mängd spri ckor

1
2
3
4

5

Flagning
Flagningsgraden på objekten utvärderades enligt svensk standard SS 184205 (4).
Förhållandet mellan fl agningsgrad och avflagnad yta fram går av tabell 4

Tabell 4

Flagningsgrader enligt svensk standard SS 1842 02 (4)

Klass

A vflagnad yta
%

O
1
2
3
4
5

O
O, l
0,3
1
3
15

Vidhäftning
Vidhäftningsförm ågan hos övel111ålningsskiktet utvärderades enligt svensk standard SS 1841
71 (5). Beteckningarna vid beskri vning av typen av brott framgår av tabell S.
I undersökningen användes en portabel vidhäftningsmätare (Adhesion Tester P. A.T modell
GMO l från Surtec als Kristianstad, Norge). Mätarea (l cm 2) hos provcylindrarna limmades
fas t på provobj ekten med ett snabbhärdande cyanoakrylatlim från Casco.
Vidhäftningen mättes på provobjektens övermålningssk ikt. Övermålningsskiktet hos varje
objekt var i samtliga fall applicerat på både tidi gare målad blymönj efårgyta eller på
stålborstad stålyta.
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Tabell 5

Beteckningar vid beskrivning av broIlytans beskaffenhet enligt svensk
standard SS 18 41 71 (5)

Beskrivning av brott

I

Kohes ivt brott i underlag

I

Beckning
A

Ad hes ivt brott mellan underlag och första fargskikt
Kohes ivt brott i första fa rgskikt

A/B
B

Ad hesivt brott mellan fö rsta fargskikt och andra fargskikt

B/C

Ad hesivt brott mellan sista fargsk ikt och li m

-N
Y

Ko hes ivt brott i lim
Adhes ivt brott mellan lim och provcylinder
Underl ag

Y/Z

A

Färgskikt (första fargskikt, andra fa rgskikt, tredje fargskikt, )

8 , C, 0 , ...

Lim

Y

Provcylinder

Z

5.8

I

Laboratorieundersökning av inträngningsförmågan i
rostiga spalter

Detta avsnitt behandlar inträngningsförmåga i rostiga spalter hos några alternati va
rostskyddsfarger. Syftet har varit att jämföra inträngningsförmågan hos alternativa och
milj öanpassade fårgsystem med bl ymönj efårgens inträngningsförmåga.
Som provmaterial användes varmvalsade kolstålsplåtar av storleken 200x75x3 mm . Samtliga
provplåtar hade före inträngningsprovningen förkorroderats till rostgrad C och sedan
stålborstats till St 2. Spalten mellan två provpl åtar erhölls genom att placera ett mellanlägg på
0,5 Illm vid pl åtarnas ena sida och sedan trycka ihop plåtarna med tejp, se figur 8 .
Spaltbredden varierade mellan de ihoptej pade pl åtarna från O till 0,5 mm utefter plåtarnas
längd.
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p,ovmonlering
Tvli provpllitar II'\CII:
med sptll
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...-,.

S","

Figur 8

Schematisk skiss av spaltprovkropp

De ihoptejpade plåtarna doppades vertikalt l cm ned i ett fargbad under 15 minuter. Sedan
ställdes proverna för dropptorkning i sju dygn. Proverna utvärderades därefter genom att bryta
isär provplåtarna. Inträngningsdjupet bestämdes genom att mäta maximal inträngning av farg
i spalten. Vid utvärderingen av inträngningsförmågan ingick totalt sex provkroppar per
fargs ystem. Av tabell 6 framgår vilka grundfarger som ingått i undersökningarna.

Tabell 6

Grundfärgerför undersökning av inträngningsförmågan

Grundfärg

Färgleverantör

Plomb Mönja O (Oljebaserad bl ymönjefärg)

Alcro Beckers AB

Rust-O leum 769 (Fiskoljeinnehållandealkydharts)

INDUF AB

Isotroi Grundfärg (Opigmenterad alkydfärg med vegetabiliska oljor)

Introteknik AB

Power Coat "3 in I "(Enkomponent, modifierad polyesterfärg)

INDUF AB

Isotroi HV (Opigmenterad alkydfärg med vegetabili ska oljor,
hög viskositet

Introteknik AB
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6

Resultat från inspektioner av blymönjemålade
objekt som övermålats med alternativ
rostskyddsfärg

Sju obj ekt undersöktes på plats genom okulära inspektioner. På varj e objekt film s ytor som
hade övermålats del s på förbehandlade stålytor och dels på gammal bl ymönjefiirg/alk ydfarg.
De alternati va målningsskiktens korro sionsskyddande förmåga faststä lldes genom att
bestämma skiktens rostgrad , bl åsbildningsgrad , sprickbildningsgrad, fl agn ingsgrad och
vidhäftningsförmåga mot stålyta eller mot bl ymönj emålad yta samt övermålningsskiktens
skikttjocklek.
För genomförande av inspektionerna har ett inspektionsprotokoll för olika typer av objekt
tagits fram , se bilaga 1-3. De olika objektens korrosionstill stånd fa stställdes genom att
undersöka obj ektens plana ytor, nitar, nitförband , svetsar och kanter etc. För varje obj ekt
gjordes en sammanfattande bedömning av korrosionstill ståndet för hela konstruktionen utifrån
bedömningarna av de olika delarnas rostgrad , blåsbildning, sprickbildning och flagning.
Vidare mättes vidhäftningen hos övennålningsskiktet mot olika underlag (alkyd/stålyta eller
alkyd/blymönja)samt fargskiktets skikttjocklek. För varje provplats gjordes en uppskattning
av miljöns aggressivitet runt objekten genom en bedömning av korrosivitetsklassen för
kolstål.
Vid samtliga inspektioner har Märit Forssander och Bror Sederholm, Korrosioninstitutet
deltagit. Vid inspektionen av kraftledningssträckan i Göteborg har även Anders Berglund,
Gatubolaget, Göteborg deltagit och vid inspekt ionerna av järnvägsbroarna har Anders
Kronborg, Banverket, Norra Banregionen deltagit.

6.1

Kraftledningsstolpar, 130 kV-ledning (ML86) (ÄlbergLindbacka) vid Örebro

En representativ stolpe valdes ut för undersökning. Korrosivitetsklassen för kolstål vid
sto lpplatsen uppskattades till C2. Av den okulära inspektionen framgår det att stolparna var
helt oangripna av rost, figur 9. Ingen blåsbildning, avflagning eller sprickbildning kunde
konstateras hos någon detalj av stolpen.
Av resultaten från skikttjock leksmätningarna framgår det att skikttjockleken hos
övermålningsskiktet varierade mellan 200 och 250 )1m och skikttjockleken hos det gamla
blymönj eskiktet till sammans med övermålningsskiktet varierade mellan 400 och 450 )1m.
Vidhäftningen mellan övennålningsskiktet och stålborstad stålyta uppmättes till 2,7 MPa.
Brottet (adhesivt brott i underlag 90% AlB och 10 % B) uppkom mellan stålunderlaget och
första fårgskiktet i övermålningssk iktet. Vidhäftningen mellan övermålningsskiktet och den
gam la bl ymönjefargen uppmättes till 3,8 MPa. Brottet (adhesivt brott i underlag 90% B/C och
10 % C) uppkom mellan den gamla bl ymönjefargen och i det första fargskiktet hos
övermålningsskiktet.
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Figur 9

Kraftledningsslolpe (ML 86) placerad vid åkermark mellan Alberg och
Lindbacka. Slolpen är hell oskadad och ulan några korrosionsangrepp.

Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms stolparna vara i mycket gott skick .. Rostgraden för hela
konstruktionen bedöms till RiO. Vidhäftningen mellan dels övermålningsskiktet och stål ytan
dels mellan det gamla fårgsystemet och övermålningsskiktet bedömdes vara god.

6.2

Kraftledningsstolpar till en 130 kV-ledning, mellan
Slakthuset och Lärje i Göteborg

En representativ stolpe valdes ut för noggranna undersökningar. Korrosivitetsklassen för
kolstål vid stolpplatsen har uppskattats till C4. Av den okulära inspektionen framgick det att
stolparnas kanter och nitförband var delvis angripna av rost, se figur 10. Uppskattningsvis var
ca 10 % av kanterna och nitförbanden korrosionsangripna (spaltkorrosion). Ingen
blåsbildning, avflagning eller sprickbildning kunde konstateras på stolpen.
Av resultaten från skikttjockleksmätningarna framgick det att skikttjockleken hos
övermålningsskiktet varierade mellan 175 och 230 !lm och att övermålningsskiktet
tillsammans med det gamla blymönjeskiktet varierade mellan 400 och 450 !lm.
Vidhäftningen mellan övermålningsskiktet och stål borstad stål yta uppmättes till 6,0 MPa.
Brottet (adhesivt brott i underlag 90% AlB och 10 % B) uppkom mellan stål underlaget och
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första fårgskiktet i övermåln ingsskiktet. Vidhäftningen mellan övermålningsskiktet och den
gamla
blymönjefårgen uppmättes till 5,2 MPa. Brottet (adhesivt brott i underlag 80% B/C och 20 %
C) uppkom mellan den gam la blymönjefårgen och det första fårgskiktet hos
övermålningsskiktet.

Figur 10

Nitad stolpben utsafl för spaltkorrosion (Fån krajiledningsstolpe till 130 kVledning, mellan Slakthuset och Lärje i Göteborg
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Samm anfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedömdes sto lparna vara i mindre gott skick. Rostgraden för hela
konstruktionen bedömdes ti ll Ri3. Vidhäftnin gen mell an dels övermål ningsskiktet och
stålytan de ls mellan övermåln ingssk iktet och det gamla färgsyste met bedömdes vara god.

6.3

Kraftledningsstolpar till en 50 kV-ledning, mellan Vinnö
och Vä vid Kristianstad.

En representativ sto lpe valdes ut för noggranna undersökningar. Korrosivitetsklassen för
kol stål vid stolpplatsen uppskattades till C2 . Av den okul ära inspektionen framgår det att
stolparna kanter och nitförband var helt angripna av rost. Uppskattningsvis var ca 90 % av
hela stolpen korrosionsangripen. Eftersom nästan all farg var bort fl agnad hos stolpen kunde
ingen bedömning av bl åsbildning, av fl agn ing, sprickbildning göras. Bestämning av
vidhäftning och skikttjocklek kunde inte heller genomföras.
Det kan nämnas att på sträckan fanns det även andra stolpar som hade övermålats med
blymönjefårg. Övermålningen med bl ymönj efårgen ut fö rdes vid samma tidpunkt ( 1983) SOm
övermålningen med det alternativa fårgsystemet. De blymönjemålade stolparna var helt
oskadade.
Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsv is bedömdes stolparna som övermålats med ett alternativt fargsys tem vara i
mycket dåligt skick. Rostgraden fö r dessa stolpar bedömdes till Ri5. Däremot var de sto lpar
som enbart ommålats med blymönj efarg helt opåverkade och rostgraden bedömdes till RiO.

6.4

Järnvägsbroar över Kukkasjoki och Keräsjoki ,
Haparandabanan

Korrosivitetsklassen för kolstål vid järnvägsbroarna uppskattades till C3.
Vid den okulära inspektionen av de båda broarna konstaterades att det inte var någon skillnad
mellan de båda broarnas avseende korrosionsangrepp Av inspektionerna framgick det att ca 12 % av nitförbanden var utsatta för spaltkorros ion, se figur 11. Plana ytor, kanter och bultar
var i det närmaste helt oskadade, se figur 12. Ingen blåsbildning, avflagning eller
sprickbildning kunde konstateras.
Av resultaten från skikttjockleksmätningarna framgick det att skikttjockl eken hos
övermålningsskikten hos båda broarna varierade mellan 110 och 140 flm och att
övermålningsskiktet till sammans med det gam la blymönjeskiktet varierade mellan 550 och
6 1O ~lm vid bro över Kukkasjoki och mellan 500 och 575 flm vid bron över Kersäjoki.
I Kukkasjoki uppmättes vidhäftning mell an övermålningssk iktet och stålborstad stålyta 9,8
MPa. Brottet (adhesivt brott i underlag 95% N B och 5 % B) uppkom mellan stålunderlaget
och första fargskiktet i övermålningsskiktet. Vidhäftningen mellan övermålningsskiktet och
den gamla blymönjefargen uppmättes till 10,0 MPa. Brottet (adhesivt brott i underlag 80%
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B/C och 20 % C) uppkom mellan den gamla blymönjefargen och i det första fargskiktet hos
övennålningsfargen.
I Kersäjoki var vidhäftningen mellan övermålningsskiktet och stål borstad stålyta 9,2 MPa.
Brottet (adhesivt brott i underlag 90% AlB och 10 % B) uppkom mellan stål underlaget och
första fargsk iktet i övermålningsskiktet. Vidhäftningen mellan övermålningsskiktet och den
gam la blymönjefargen uppmättes till 9,5 MPa. Brottet (adhesivt brott i underlag 85 % B/C
och 15 % C) uppkom mellan den gamla blymönjefårgen och i det första fargskiktet hos
övermålningsfargen.
Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedömdes båda broarna vara i mycket gott skick. Rostgraden för hela
konstruktionen bedömdes till Ri I. Vidhäftningen mellan dels övermålningsskiktet och
stål ytan och dels mellan det gam la fargsystemet och övermålningsskiktet bedöms vara mycket
god.
Dock bör det redan här påpekas att mellanfargen (Isoguarden) som användes vid
övermålningen 1988 innehöll zinkkromater. Idag har dock zinkkromaterna av miljöskäl
ersatts med zinkfosfat och järnglimnlerpigment. Hur detta påverkar
korrosionsskyddsförmågan hos dagens Isoguard är för närvarande inte känt.

Figur Il

Nitförband u/salla för spaI/korrosiol1. (bro över Kukkasjoki)
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Figur J2

6.5

..

Utseendet hos stålbåge för bro över Kersäjoki

Vägbro över Fjällsjöälven, Väg 331 ca 10 km norr om
Ramsele

Korrosivitetsklassen för kolstål vid vägbron uppskattades till C3.
Av de okulära inspektionerna framgick det att stålbågarna på utsidan var helt oangripna av
rosI. På vissa ställen var bågens täckfarg för tunn, se figur 13. Insidan av bågarna som enbart
målats med grundfarg och mellanfarg var även de helt oskadade, se figur 14. På undersidan
av bron var kanter, svetsar och plana ytor i det närmaste helt oskadade, se figur IS. Ingen
blåsbildning, avflagning eller sprickbildning kunde konstateras på någon detalj på bron.
Av resultaten från skikttjockleksmätningarna framgick det att skikttjockleken hos
övermålningsskiktet varierade mellan 90 och 110 !lm. Skikttjockleken hos
övernlålningsskiktet tillsammans med det gamla blymönjeskiktet varierade mellan 390 och
460 !lm.
Vidhäftningen mellan övermålningsskiktet och stål borstad stål yta uppmättes till 6,2 MPa.
Brottet (adhesivt brott i underlag 80% AlB och 20 % B) uppkom mellan stål underlaget och
första fargskiktet i övermålningsskiktel. Vidhäftningen mellan övermålningsskiktet och den
gamla bl ymönjefargen uppmättes till 5,4 MPa. Brottet (adhesivt brott i underlag 75% B/C och
25 % C) uppkom mellan den gamla blymönjefårgen och i det första fårgskiktet hos
övermålningsfårgen

27
Kl Rapport 2002:4

Figur J3

Målad stålbåge Fån vägbro med för tunn täclifärg (röd färgnyans är mellanfärg)
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Figur 14

Insida stålbåge (vägbro). Insidan enbart målad med grund/ärg och mellan/ärg

Figur 15

Vägbrons undersida. Balkarna helt oangripna av rost
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Samman fa ttande bedömning
Sammanfattningsvis bedöm s bron vara i gott ski ck. Rostgraden för hela konstruktionen
bedöms till Ri I. Vidhäftningen mellan del s övermåln in gsskiktet och stål ytan och dels mellan
det gamla Hirgsystemet och övermålningsskiktet bedöm s vara mycket god.
Dock bör redan här påpekas att mellanfargen (Isoguarden) so m användes vid övermålningen
1989 innehöll zin kkromater. Idag har zinkkromaterna av miljöskäl ersatts med zinkfosfat och
järnglimmerpi gment. Hur detta påverkar korrosionsskyddsförm ågan hos dagens Isoguard är
för närvarande inte känt.

6.6

Kontaktledningsstolpar vid Tattby station, Saltsjöbanan

En representati v stolpe valdes ut för noggralUla undersökningar. Korrosivitetsklassen för
kolstål vid stolpplatsen uppskattades till C4 på grund av närhet till bilväg.
Av den okulära inspektionen framgår det att stolparnas plana ytor och kanter var helt
oangripna av rost. Vid övergången betongfundament/ luft och ca 1-2 cm upp på stolpen
förekom ett väl avgränsat område med rödrost. Denna yta uppskattades till < 1 % av den
totala stolpytan, se figur 16.
Av resultaten från skikttjockleksmätningarna framgick det att skikttjockleken hos
övermålningsskiktet varierade mellan 200 och 250 J.lm och skikttjockleken hos
övermålningsskiktet tillsammans med det gamla blymönjeskiktet varierade mellan 600 och
700 J.lm.
Vidhäftningen mellan övermålningsskiktet och stålborstad stålyta uppmättes till 3,8 MPa.
Brottet (adhesivt brott i underlag 90% AlB och 10% BJ uppkom mellan stålunderlaget och
första fargskiktet i övermålningsskiktet. Vidhäftningen mellan övermålningsskiktet och den
gamla blymönjefargen uppmättes till 3,4 MPa. Brottet (adhesivt brott i underlag 70% B/C och
30 % C) uppkom mellan den gam la blymönjefargen och i det första fargskiktet hos
övermålningsfargen
Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedömdes stolparna vara i gott skick. Rostgraden för hela konstruktionen
bedömdes till Ri I. Vidhäftningen mellan dels övermålningsskiktet och stålytan och dels
mellan övermålningsskiktet och det gam la fargs ystemet bedöms vara god .
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Figur J 6

Korrosionsangrepp på stolpe vid gränsyta betong/hgi

6.7

Resultat från laboratorieundersökning av
inträngningsförmågan i rostiga spalter

I tabell 7 redovisas resultat från neddoppningsförsöken. I tabellen anges både maximal och
minimal inträngning av färg i rostiga spalter. I figurerna 17-21 visas fårginträngningen av
olika färger i rostiga spalter efter 15 minuters neddoppning i rostskyddsfärg och lufttorkning i
ca 7 dygn.
Som framgår av resultaten i tabell 7 och av figurerna 17-21 uppnås den största inträngningen
av färg i spalten med Isotroi Gundfärg och Isotroi HY. Inträngningen för Isotroi är störst där
spaltbredden är minst. För de övriga färgsystemen är inträngningsdjupet betydligt mindre och
minskar med minskande spaltbredd.
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Tabell 7

Inträngningsförmågan i 5palter hos olika grundfärger. Inträngningsförmågan
redovisas som medelvärdet av 6 spaltprovkroppar ul/lyckt i maximal och minimal
inträngningsdjup. Spaltproverna hal' vari/nedsänkta 1 cm ned ifärgen i 15
minuter och därejier lujitorkats i 7 dygn.

Grundfärg

Inträngningsdjup (mm)
Maximal
Minimal

Färgens tillstånd efter 7
dagars lufttorkning

Plomb Mönja O

10,3 (1,4)

2,7 (0,5)

Fuktig

Rust-Oleum 769

14,0 (0,9)

6,0 (3,2)

Torrt

Power eoat "3 in l "

11 ,3 (0,5)

3,2 (2)

Något fuktigt

IsoIroi Grundfärg

46,0 (7,6)

6,0 (3,2)

Torrt

IsoIroi HY

46,7 (9,6)

15,7(0,5)

Rinnande

Figur 17

Inträngning i spal! av Plomb Mönja

o.
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Figur 18

Inträngning i spalt av Rust-O/el/m 769.

Figl/r 19

Inträngning i spalt av Power Coat "3 in 1 ".
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Figur 20

Inträngning i spalt av Isotroi Grundfärg.

Figur 21

Inträngning i spalt av Isotroi H V.

34
Kl Rapport 2002:4

7

Diskussion

7.1

Inventering och inspektion av blymönjemålade
stålkonstruktioner som övermålats med alternativ
rostskyddsfärg

Sammanfattningsv is kan sägas att om den gaml a bl ymönjefårgen har en god vidhäftnin g mot
stålytan (~ 2 MPa) behöver man inte av lägsna blymönjan innan övermålning.
Vid val av övermålningsfårg är det vikti gt att fårgen är kompatibel med den gam la fårgen och
att allt löst sittande fårg och rost avlägsnas innan övermålning utförs.
Av inspektionerna av de olika objekten framgick det att de blymönj emålade obj ekten hade
övermålats med gott resultat både på blottlagda stålytor och på ytor med gammal
bl ymönj efårg som hade god vidhäftning mot stålytan.
Resultaten från mätning av vidhäftningsförmågan hos de övermålade fårgsystemen visade att
få rgskiktet hos sex av totalt sju objekt hade mycket god vidhäftning mot olika fö rbehandl ade
stålytor och dels mot gammal bl ymönj efårg. Detta gällde dock inte för de kraftledningsstolpar
som övermålats med grundfårgen Rubba RI Primer från Sikkens och täckfårgen Codec
Pansarfårg 305 från Codecoating AB eftersom detta fårgsystem helt hade lossnat från
underlaget. Det bör dock påpekas att vid mycket tunna fårgskikt finns ri sk att limmet som
används för att limma fast dragprovkroppar på befintli gt fårgsystem kan penetrera igenom
fårgen och förfalska mätvärdet. Detta kan resultera i för höga vidhäftningsvärden.
Inspekti onerna på plats visade att om det förekommer korrosionsangrepp på de övermålade
obj ekten är dessa angrepp oftast lokali serade till spalter vid t ex nitförband. Det är sålunda
viktigt att välja en fårg med aktivt rostskyddspigment som har en mycket god
inträngningsförm åga i spalter vilket skulle kunna hindra att spaltkorrosion uppkommer.
Sämst resultat uppvisades av kraftledningsstolpar utanför Kristianstad. Korrosivitetsk lassen
vid stolparna är låg (C2), men stolparna ommålades senast för ca 20 år sedan. För de övriga
objekten där den senaste övermålningen utfördes för ca 10-15 år sedan har objektet som står i
den mest korrosiva miljön (Göteborg) klarat sig sämst. Stolparna på denna plats uppvisade
korrosion på både enstaka fritt exponerade ytor och i spalter. De objekt som står i en mindre
aggressiv miljö (lägre än korrosivitetsklass C4) uppvisar enstaka korrosionsangrepp i spalter.
Det måste påpekas att de objekt som målats med lsotrolsystemet har haft en mell anfårg
(Isoguard) som vid övermålningen innehöll zinkkromat. Idag innehåller Isoguarden zinfosfat
och järnglimmerpigment. Huruvida detta har förändrat korrosionsskyddsförmågan hos
Isoguarden är fö r närvarande inte känt. Enl igt fårg leverantören kommer en
korrosionsprovning att genomföras för att jämföra korrosionsskyddsförmågan hos kromatrik
Isoguard med korrosionsskyddsförmågan hos Isoguard innehållande enbart zi nk fosfat och
j ärnglimmerpigment .
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7.2

Inträngningsförmågan av rostskyddsfärg i rostiga spalter

En allmän uppfattning har va rit att en av blymönjans goda egenskaper ur korrosionssynpu nkt
är all den har mycket god inträngningsförm åga i trånga spalter.
Av resultaten från laboratorieundersökningarna av inträngn ingsförmågan hos o li ka
rostskydd sfarger i rostiga spalter, se tabell 7, framgår det att Plomb Mönja O (blymönj efa rg),
Rust-Ol elllll 769 och Power Coat "3 in I" har un gefar samma inträngnin gsförmåga i rosti ga
spalter. Isotroi Grundfarg och Isotroi HY har ca fyra gånger bättre inträngningsfö rmåga än
Pl omb Mönja O, Rust-Oleum 769 samt Power Coat "3 in I". Den frågan man kan stä ll a sig är
så lunda om verkli gen inträngningsfö rmågan hos en grund fa rg har en avgörande betydelse för
hur bra få rgens korrosionsskyddande fö rmåga är i trånga spalter? Denna undersökning visa r
att det kan vara andra egenskaper än inträngningsfö rmågan som ger bl ymönj efargen dess
överlägsna korrosionsskyddande fö rmåga jämfö rt med andra rostskydd sfarger. Bland dessa
egenskaper kan nämnas bra pass iverand e pi gment och bildning av ett tätt skikt som hindrar
fukt och syre att tränga ned i spalten.
En svårighet vid bedönming av pigment fri a fargers inträngningsdjup är all avgöra om det är
hela fargen s ilmehåll eller enbart lösningsmed let som trängt i den trånga spalten. Från
föreli ggande undersökning är det svårt att avgöra om det är enbart lösningsmedel eller den
pi gmentfria fargen som trängt in i spalten. För att fastställa den pigmentfria få rgens
inträngningsförmåga bör man komplettera inträngningsprovningen med en accelererad
korrosionsprovning. Om enbart lösningsmedel har trängt in i spalten kommer förmågan att
hindra t ex spaltkorrosion avsevärt försämras jämfört med om fårgens samtliga beståndsdelar
(pigment, etc.) trängt in i spalten
Sammanfattningsvis kan sägas att den på laboratoriet framtagna provningsmetoden för att
undersöka inträngningsförmågan av rostskyddsfårger i trånga spalter ger en god
reproducerbarhet och är enkel att utföra, men bör kompletteras med en accelererad
korrosionsprovning vid provning av pigment fria farger.
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8

Rekommendationer och riktlinjer

Utgående från denna undersökning kan fö lj ande rekommendationer och riktlinjer ges vid
övermålning av bl ymönjemålade obj ekt:
I. Fastställ obj ektens korrosionstill stånd genom okulärbesiktning.
2. Bestäm bl ymönj efårgens/täckfårgens vidhäftning genom dragprovning.
3. Övermålning kan utföras om vidhäftnin gen hos be fintli gt bl ymönj efårg översti ger 2,0

MPa.
4. Förbehandla enligt " Handbok i rostskyddsmålning"(6). Det är vikti gt att all löst sittande
farg , all täckHirg och rost avlägsnas innan övermålning.
5. Bedöm korrosivitetsklassen vid objektet.
6. Välj ett fårgsystem, utgående bland annat från korrosivitetsklass och önskad livslängd, för
övermålningen som är kompatibelt med befintlig blymönjeHirg. Vid val av lämpli gt
fargsystem utgå från BSK 99 (7)
7. Rostiga ytor övermålas först med lämplig grundfårg sedan övermålas hela konstruktionen
med en lämplig mellan- och täckfarg.
8. Övermålningen sker i övrigt enligt " Handboken i rostskyddsmålning"(6)
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9

Slutsatser

Undersökn ingarna med fö r fö ljande slutsatser:
Inspektion av övermålade stålkonstruktioner
•

Resultaten från undersökningar av sju bl ymönj emålade stålkonstrukti oner, som för minst
10 år sedan bli vit övermålade med alternativa få rgsystem (ej bl ymönj efä rg), visade att
övermålningsskiktet hade fungerat bra hos sex av totalt sju stålkonstruktioner. Det går
således utmärkt att låta gammal blymönjefårg sitta kvar förut satt att den har god
vidhäftning mot underl aget.

•

Gemensamt för de konstruktioner där övermålningssk iktet är oskadat och intakt efter
minst 10 års utomhusexponering är att all löst sittande farg och rost har avlägsnats innan
övermålning utförts.

•

Som förbehandlingsmetoder användes på fyra obj ekt stålborstning och skrapning. På ett
objekt användes även mask inslipning. I två av obj ekten användes en lätt svepblästring på
både rostiga stålytor och på gammallössittande bl ymönj efarg.

•

För samtliga objekt har övermålning utförts på dels olika förbehandl ade stålytor och dels
på bl ymönj emålade stålytor där den gamla bl ymönjan hade en god vidhäftning mot
stålytan. Yidhäftningsprovningen visade att övermålningsskiktet hade god vidhäftning (2:
2 MPa) mot både stålborstad stålyta och gammal blymönjefarg.

•

Hos de nitade stålkonstruktionerna förekom det alltid enstaka ytor (nitförband) som var
utsatta för spaltkorrosion.

Laboratorieundersökning av inträngningsförmågan av rostskyddsfarg i rostiga spalter
•

Den framtagna provningsmetoden för undersökning av inträngningsförmågan av
rostskyddsfårg har god reproducerbarhet och är enkel att utföra. För pigmentfria farger bör
emellertid provningen kompletteras med en accelererad korrosionsprovning för att med
större säkerhet avgöra om inte enbart lösningsmed let har penetrerat in i den trånga spa lten.

•

Plomb Mönja O, Rust-Oleum 769 och Power Coat "3 in I" har ungefår samma
inträngningsförm åga i rostiga spalter.

•

Isotroi Grundfarg och Isotroi HY har ca fyra gånger bättre inträngningsförmåga än Plomb
Mönja O, Rust-Oleum 769 samt Power Coat "3 in I"
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KORROSIONSINSTITUTET
Märit ForssanderIBror Sederholm
2001-11-07

Bilaga 1-3

Besiktningsprotokoll
Vid tillämplig information anges om kunskapen finn s skriftligt (SKR), är gi ssad (G) eller
konstaterad genom besiktning eller mätning (U)
Uppgifter om objektet (ifylles före inspektion)
Objekt _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
Objektets ägare: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Kontaktperson för objektet: _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ Företag: _ _ _ _ _ _ _ __
Tel: _ _ _ _ _ _ _ __
Objektets ålder:_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __
Ev information om objektets ursprungliga korrosionsskyddsbehandling:
Grundmaterial:_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Förbehandling: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
argsystem ( ursprung l'19t) :
Färglager Färgbeteckning Skriftlig
(enligt BSK99) kunskap
(SKR),
Gissat (G)
Grundflirg

Leve rantör

Skriftlig
kunskap
(SKR),
Gissat (G)

Mellanfårg

TäckHirg
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Skikttjocklek Skriftl ig
kunskap
(11 m)
(SKR),
Uppmätt (U)

EventueItI b
e lllt
fir
tgtf :args yste m Iiöre senaste om ma I1Ing om annal än det ursprung I tga ) :
Le verantö r
Skriftlig
Skikltjocklek Skriftlig
Färglager
Färgbeteckning Skriftlig
kunskap
ku nskap
(enligt BSK99) kunskap
(~lIn)
(SKR),
(S KR),
(SKR),
Uppmätt (U)
Gissat (G)
Gissat (G)
Grundfärg

Mellanflirg
Täckfärg

Tidpunkt för denna ommålning: _ _ _ _ _ _ __ _

Tidpunkt för
senaste ommålning: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

SKRD G D

SKRD G D

Eventuell kunskap om objektets till stånd
före senaste ommålning: _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,SKR D
Kontrollant vid senaste ommålning: _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

Information om senaste ommålning:
Entreprenör:_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SKRO GO

Förbehandling:_ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ SKRD G D

Färgsystem VI senaste om ma nmg:
Färglager Färgbeteckning Skriftlig
(en ligt BSK99) kunskap
(SK R),
Gissat (G)
Grundfarg

Leve rantör

Skriftlig
kunskap
(SKR),
Gissat (G)

Skikttjocklek Skriftlig
kunskap
(11m)
(SKR),
Uppmätt (U)

Me llanfårg

Täckfarg

Totalt ommålad yta:_ __ _ __ _ _ _ _ _ SKR D G D
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U

D

G D

Inspektion av objekt
Okulär inspektion på plats
Atmosfari sk korrosivitetsklass enli gt BSK 99 :_ _ _ __ _ _ _ _ __ __
Ev annan korrosivitetsklass
på vissa delar av obj ektet: _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Inl edningsv is görs en översiktli g okulär besiktning av objektets korrosionstill stånd. Objektet
fotograferas och korrosionsskador, mekaniska skador, etc dokumenteras.
På några oli ka utva lda delar hos objekten undersöks rostskyddsfargens skyddande egenskaper
med avseende på:
Rostgrad, enligt SS 18 42 03
Bl åsbildning, enligt SS 18 42 02
Sprickbildning, enli gt SS 1842 04
Avflagning, enligt SS 18 42 05
Vidhäftn ing, enli gt SS 184171
Skikttjocklek, enligt SS 18 41 60

Av bilaga 1-3 redovi sas forslag på besiktningsprotokoll for kontakled ningsstolpar,
kraftledningsstolpar samt broar.
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Bilaga 1
Kontaktledningsstolpar

Fö lj ande fotografier tas:
•
•
•

På stolpskylten
Översiktsbild över stolpplatsen
Provområden som besiktigas:

-

I markbandet:
bästa plana ytan
sämsta plana ytan
bästa kanten
säm sta kanten
bästa spalten
sämsta spalten
ev mekaniska skador

1,5 meter ovan markytan:
- bästa plana ytan
- sämsta plana ytan
- bästa kanten
- sämsta kanten
- bästa spalten
- sämsta spalten
- ev mekaniska skador
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Littcra mr stolpcn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Bilaga I forts.

_ ____ _____. ngs rotoL
_____
Bcsik
koll
mr gransyta mcII_________ ________
bb __
Provområde Väderstreck Rostgrad
Blåsbildn ing Sprickbildning
Plan yta
I (bäst)
Plan yta
(sämst)
Kant (bäst)
Kant
I (sämst)
Spalt (bäst)
Spalt
(sämst)
Mekaniska skador i gränsytan mell an betong och stolpe:
Bcsik___. ngs rotolkoll m- ---------------- -- --- - -,,Provområde Väderstreck Rostgrad
Bl åsbildning
Plan yta
(bäst)
Plan yta
(sämst)
Kant (bäst)
Kant
(sämst)
Spa lt (bäst)
Spalt
I (sämst)

Avflagn ing

Vidhäftning Skikttjocklek

D

--- ---- _. --- -- fl
- --- ------_.

Sprickbildning

Mekaniska skador på kontaktledningsstolpen 1,5 meter ovan fundament:

Avflagning

D
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Vidhäftning Sk ikttiocklek

Bilaga 2

Kraftledningsstolpar
Följande fotografie r tas:
•

På stolpskylten

•

Översiktsbild över stolpplatsen

•

I markbandet:
- bästa plana ytan
- sämsta plana ytan
- bästa kanten
- sämsta kanten
- bästa svetsen
- sämsta svetsen
- bästa spalten
- sämsta spalten
- ev mekaniska skador

•

1,5 meter ovan markytan:
- bästa plana ytan
- sämsta plana ytan
- bästa kanten
- sämsta kanten
- bästa svetsen
- sämsta svetsen
- bästa spalten
- sämsta spalten
- ev mekaniska skador
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Bi laga 2 forts.
Littera:
Linje:
Stolpnummer: _ _ _ _ __
Beteckni ng på undersökt ramstång enli gt "U nderhåll ledningar 0,4 - 420 kV" : _ _ __

Besik
.
- - - -- - ----..- - - --- koll för kraftled .....
Provområde Väderstreck Rostgrad
Plan yta
(bäst)
Plan yta
(sämst)
Kant (bäst)
Kant
(sämst)
Svets (bäst)
Svets
(sämst)
Spalt (bäst)
Spalt
(sämst)

Mekani ska skador i markbandet:

D

kband
Blåsbildning Sprickbildning

__ 0_ .

_ . . . . _.

__ o

Avflagning Vidhäftning

Skikttj ocklek

Bilaga 2 forts.

Bcsikt
_ __ ___DlDgS
.

__ _, __ ____
____ för
___ kraftlcd
__________ D1og
tokoll
. sst~ IDc1.S

~roL

Provområde Väderstreck Rostgrad
Plan yta
(bäst)
Plan yta
(sämst)
Kant (bäst)
Kant
(sämst)
Svets (bäst)
Svets
(sämst)
Spalt (bäst)
Spalt
I (sämst)

Mekaniska skador 1,5 meter ovan mark :

Blåsbildning

D

_ __ ___
_____ __ __
fö _ _ ___ kbaod
Sprickbildning

Avflagning Vidhäftning

Skikttjock lek

Bilaga 3
Broar
Fotografier tas enligt följande:
• Översiktsbilder
- ovanifrån
- underi från
- från sidor
• Provområden som besiktigas
• Mekaniska skador

· ..

.

.

.

~

.

~

.

..

..

.

.

~

~

-

_

__ ..
'k/ad
koll{rån brodel -_o .. _. .....
Provområde Väderstreck Rostgrad
Blåsbildning
Plan yta
(bäst)
Plan yta
(sämst)
Kant (bäst)
Kant
(sämst)
Svets (bäst)
Svets
(sämst)
Spalt (bäst)
Spalt
(sämst)
Nitförband
(bäst)
Nitförband
(sämst)

.
-Besik,
- _..... . ...

Sprickbildning

Avtlagning

Vidhäftning Skikttiocklek
!

,

Bilaga 3 forts_

_______
____ __ __________
O
k
__ ___
_ ________ ngs rotoL
Bcsik"
koll
från_____
brodel
Provområde Väderstreck Rostgrad
Blåsbildning Sprickbildning
Plan yta
I (bäst)
Pl an yta
(sämst)
Kant (bäst)
Kant
(sämst)
Svets (bäst)
Svets
(sämst)
Spalt (bäst)
Spalt
I (sämst)
Nitförband
(bäst)
Nitförband
(sämst)
o

Mekani ska skador på brodel riktad neråt:

D

Avflagning

Vidhäftning Skikttiocklek

Bi laga 3 fortso

Besikmmgs roto koll från brodel
Provområde Väderstreck Rostgrad
Plan yta
I (bäst)
Pl an yta
(sämst)
Kant (bäst)
Kant
(sämst)
Svets (bäst)
Svets
I (sämst)
Spalt (bäst)
Spalt
(sämst)
Nitförband
(bäst)
Nitförband
(sämst)
o

°ktat åt sid -Blåsbildning Sprickbildning

Mekaniska skador på brodel riktad åt sidan:

D

Avflagning

Vidhäftning Skikttjocklek

