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Sammanfattande resultat
Det genomförda projektet visar att det idag finns flera rostskyddssystem som efter tio år uppvisar
samma skyddsprestanda som system baserade på blymönja. Detta gäller åtminstone för objekt
exponerade för en korrosivitet motsvarande korrosivitetsklass C3, vilket var miljön med
avseende på korrosion vid referensobjekten. Resultaten pekar därmed på att blymönja går att
undvika vid ommålning av denna typ av objekt. När det gäller förbehandling har de ytor klarat
sig bäst där man låtit gammal färg vara kvar (som sitter fast) och målats över. För ett bra resultat
är det viktigt att appliceringen görs på ett korrekt sätt t ex vad gäller skikttjocklekar.
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Bakgrund och syfte
Kulturhistoriskt värdefulla objekt med gjutjärn, smidesjärn och stål ställer speciella krav på
utformningen av rostskyddet. Inom detta område hör det nämligen till undantagen att alla ytor
före underhållsmålning helt kan rengöras från rost, vilket alla kända rostskyddssystem utom
linoljeblymönja kräver för att fungera tillfredsställande enligt vår vetskap. Från färgindustrins
håll hävdas emellertid att goda ersättningsmaterial för oljeblymönjan har tagits fram för att
kunna möta behovet av att försöka minska på användningen av bly i samhället.
Underhållmålning med blyfria rostskyddsmaterial, där fullständig rengöring före målning inte är
möjlig, har dock inte provats i någon större omfattning. Den information som finns idag är därför
inte tillräcklig för att man utgående från ett helhetsperspektiv skall kunna bedöma
ersättningsmaterialens prestanda i förhållande till blymönjans.
På initiativ från Riksantikvarieämbetet har därför detta projekt initierades med följande
huvudfrågeställningar:
 Finns idag mer miljövänliga och prestandamässigt sett likvärdiga alternativ till
linoljeblymönja som rostskyddsgrundfärg för kulturmiljövård?
 Hur ställer sig de traditionella ytbehandlingssystemen för rostskydd till de moderna
rostskyddsfärgsystemen vad avser prestanda, livslängd, underhållsvänlighet och
arbetsmiljöegenskaper?
 Vad krävs i arbetsmiljöåtgärder vid underhållsmålning med de olika färgsystemen?
 Vilka svårigheter finns med de olika färgsystemen och vilka tidiga fel kan uppträda?
Åtta moderna rostskyddssystem har utvärderats med avseende på korrosionsskyddsförmågan.
Fem färgsystem var av alkydtyp och tre var epoxy/polyuretan system. Som referens användes ett
färgsystem bestående av linoljebaserad blymönjegrundfärg och en alkydtäckfärg. I utvärderingen
ingick även två färgsystem som tillverkats utgående från litteraturuppgifter om recepturer för
några typiska äldre färgsystem.
För referensobjektsundersökningarna valdes två före detta järnvägsbroar i götstål placerade
vid Ätran i Ätrans samhälle respektive vid Viskans utlopp vid Åskloster. För att också kunna
utvärdera förbehandlingens betydelse för korrosionsskyddsförmågan och långtidshållbarheten,
togs även provytor fram med olika grader av förbehandling för vart och ett av de ingående
färgsystemen.
Syftena med referensobjektsundersökningarna kan sammanfattas i följande punkter:
1) Kartlägga för- och nackdelar med de olika slagen av färgsystem avseende underhållskostnad,
livslängd och miljöegenskaper. Bestämma vilka skademekanismer som är avgörande för den
tekniska livslängden och i detta sammanhang försöka utvärdera vilken betydelse ett
färgsystems förmåga att tränga in i spalter har för dess korrosionsskyddsförmåga.
2) Utvärdera betydelsen av olika förbehandlingsgrader på den tekniska livslängden hos
färgsystemen.
3) Se vilken betydelse den atmosfäriska korrosiviteten har för den tekniska livslängden på
färgsystemen.
4) Kunna bedöma relevansen av resultaten från fältstationsprovningarna utifrån den skadebild
och skadeutvecklingstakt som kan observeras hos färgsystemen på de två referensobjekten.
Referensobjekt 1 - järnvägsbron över Ätran i Ätran
Järnvägsbron är byggd 1910 och fungerade som järnvägsbro till 1961. Bron är en fackverksbro
av halvparabeltyp bestående av en nitad konstruktion av valsade stålbalkar och profiljärn av
olika dimensioner, se Figur 1. Bron tillverkades av Borås mekaniska verkstad. Bron var
ursprungligen ytbehandlad med någon bitumenprodukt, stenkolstjära eller liknade. Den har
senare underhållsmålats med blymönja som rostskyddsfärg och täckmålats med linoljefärg
sannolikt med järnglimmerpigment. Den senaste underhållsmålningen utfördes 1959.
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Brons kulturhistoriska värde är sådant att ett bevarande enligt länsstyrelsen var motiverat.
Vidare var dess fysiska tillstånd före ommålningen, väl lämpat för såväl ett bevarande som att
utgöra ett lämpligt objekt för provningen av de olika färgsystemen för rostskyddsmålning.
Konstruktionsmässigt var den även i ett skick som skulle kräva att endast några få skadade nitar
skulle behöva bytas ut. Ytbehandlingen var före ommålningen nästan helt förbrukad och ytrosten
var utbredd över nästan hela brons yta. Rostangreppen var däremot inte av sådan karaktär att
brons hållfasthet var hotad inom den närmaste tiden, men åtgärdsbehovet var akut och
omfattande. Vid sidan av nitrevisionen var det i stort sett endast rostskyddsmålning som måste
genomföras för ett bevarande.
Denna bro representerar på ett utmärkt sätt de problem byggnads- och industriminnesvården
har att brottas med i form av utbredda rostangrepp över stora ytor, viss gravrost, rost i spalter vid
nitförbanden, avlagringskorrosion där löv, sand och salt blir liggande i fickor i konstruktionen.
Referensobjekt 2 - Järnvägsbroarna över Viskan i Åskloster
Järnvägsbroarna är byggda 1912 och fungerade som järnvägsbroar till 1997. Dessa två broar är
fackverksbroar av parallelltrapetstyp bestående av en nitad konstruktion av valsade stålbalkar
och profiljärn av olika dimensioner, se Figur 2. Broarna som konstruktionsmässigt är snarlika
Ätranbron tillverkades av Hessleholms Mekaniska Verkstad (Viskan stora) resp. J.C.Petersens
Gjuteri och Mek. Verkstad i Trelleborg (Viskan lilla).
Den senaste underhållsmålningen utfördes 1987. Blymönja har tidigare använts som
rostskyddsgrundfärg vid åtminstone en tidigare ommålning.
Järnvägsbron är intressant som kompleterande referensobjekt till Ätranbron då den har
mycket likartad konstruktion men är belägen i en miljö med väsentligt högre korrosivitet på
grund av närheten till havet. Färgen på Viskanbroarna, som målades om så sent som 1987, var
före ommålningen till stora delar intakt till skillnad från Ätranbron. Viskanbroarna uppvisade
dock på vissa ytor och i spalter djupa och omfattande korrosionsskador.

Figur 1. Järnvägsbron över Ätran

Figur 2 Järnvägsbron över Viskan

Utvalda färgsystem
De färgsystem som valdes ut för att undersökas på de två referensobjekten finns specificerade i
Tabell 1 nedan.
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Tabell 1 Färgsystem i referensobjektsundersökningarna
Beteckning Förbe- Färgsystem och uppbyggnad
handling
Järnvägsbron över Ätran i Ätran
PROTECT ROSTSKYDD
OLJEMÖNJA* TEMA LACK AB 70
* Har utgått ur sortimentet
INERTA MASTIC MIOX
TEKNOCRYL 90

Ä.R1.1
Ä.R1.2
Ä.R1.3
Ä.F0.1
Ä.F0.2
Ä.F0.3
Ä.F1.1
Ä.F1.2
Ä.F1.3
Ä.F2.1
Ä.F2.2
Ä.F2.3

St 1
St 2
Sa 2
St 1
St 2
Sa 2
St 1
St 2
Sa 2
St 1
St 2
Sa 2

Ä.F3.1
Ä.F3.2
Ä.F3.3

St 1
St 2
Sa 2

TEMA PRIME AB
TEMA LACK AB MIO
TEMA LACK AB 70

Ä.F4.1
Ä.F4.2
Ä.F4.3

St 1
St 2
Sa 2

ISOTROL
ISOGUARD PANSAR
ISOTROL FINISH

Ä.F5.1
Ä.F5.2
Ä.F5.3

St 1
St 2
Sa 2

RUST-OLEUM RÖD PRIMER 769
RUST-OLEUM MELLANFÄRG
RUST OLEUM ALKYTHANE

Ä.F6.1
Ä.F6.2
Ä.F6.3

St 1
St 2
Sa 2

INERTA MASTIC MIOX
TEKNODUR 50/90

Ä.F7.1
Ä.F7.2
Ä.F7.3
Ä.F8.1
Ä.F8.2
Ä.F8.3

V.R1.1
V.R1.2
V.R1.3

TEKNOSYNT PRIMER 1228
TEKNOSYNT 1360
PROTECT ROSTSTOPP
TEMA LACK AB MIO
TEMA LACK AB 70

Riktvärden
skikttjocklekar
(m)

Färgleverantör

100
60
160
80
80
160
80
80
160
50
50
60
160
50
50
60
160
15
90
55
160
35
70
55
160
80
80

ALCRO
BECKERS

160
St 1
TEMABOND ST 200
60
TEMACOAT GPL-S MIO
60
St 2
TEMADUR 50
40
Sa 2
160
St 1
ISOTROL
15
ISOMASTIC
105
St 2
ISODUR
40
Sa 2
160
Södra järnvägsbron över Viskan vid Åskloster
St 2** PROTECT ROSTSKYDD
100
OLJEMÖNJA* TEMA LACK AB 70
60
Sa 2
Sa 2 ½ * Har utgått ur sortimentet
160

TEKNOS
TRANEMO
TEKNOS
TRANEMO
ALCRO
BECKERS

TIKKURILA

INTROTEKNIK

INDUF

TEKNOS
TRANEMO

TIKKURILA

INTROTEKNIK

ALCRO
BECKERS
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V.F0.1
V.F0.2
V.F0.3
V.F1.1
V.F1.2
V.F1.3
V.F2.1
V.F2.2
V.F2.3

St 2**
Sa 2
Sa 2 ½
St 2**
Sa 2
Sa 2 ½
St 2**
Sa 2
Sa 2 ½

INERTA MASTIC MIOX
TEKNOCRYL 90

V.F3.1
V.F3.2
V.F3.3

St 2** TEMA PRIME AB
TEMA LACK AB MIO
Sa 2
Sa 2 ½ TEMA LACK AB 70

V.F4.1
V.F4.2
V.F4.3

St 2** ISOTROL
Sa 2* ISOGUARD PANSAR
Sa 2 ½ ISOTROL FINISH

V.F5.1
V.F5.2
V.F5.3

St 2** RUST-OLEUM RÖD PRIMER 769
RUST-OLEUM MELLANFÄRG
Sa 2
Sa 2 ½ RUST OLEUM ALKYTHANE

V.F6.1
V.F6.2
V.F6.3

St 2** INERTA MASTIC MIOX
TEKNODUR 50/90
Sa 2
Sa 2 ½

TEKNOSYNT PRIMER 1228
TEKNOSYNT 1360
PROTECT ROSTSTOPP
TEMA LACK AB MIO
TEMA LACK AB 70

80
80
160
80
80
160
50
50
60
160
50
50
60
160
15
90
55
160
35
70
55
160
80
80

TEKNOS
TRANEMO
TEKNOS
TRANEMO
ALCRO
BECKERS

TIKKURILA

INTROTEKNIK

INDUF

TEKNOS
TRANEMO

160
V.F7.1
St 2** TEMABOND ST 200
60
TIKKURILA
TEMACOAT GPL-S MIO
60
V.F7.2
Sa 2
40
V.F7.3
Sa 2 ½ TEMADUR 50
160
V.F8.1
St 2** ISOTROL
15
INTROTEKNIK
105
V.F8.2
Sa 2* ISOMASTIC
ISODUR
40
V.F8.3
Sa 2 ½
160
*INTROTEKNIK hävdar att ISOTROL inte är avsedd fär sandblästrade ytor.
** Förbehandlingsgraden St 2 inebar i detta fall ett övermålningsalternativ då stora delar av
tidigare färgskikt på järnvägsbron var intakt före det att målningsarbetet inleddes.
Färgsystem F1, F2 och F3 är alkydsystem med grundfärger som innehåller rostskyddspigment
och korrosionsinhibitorer som zinkfosfat. Färgsystem F4 använder sig av en opigmenterad
penetrerande yttolerant linoljealkyd, ISOTROL, som grundbehandling följt av en mellanfärg och
en toppfärg av alkydtyp. Mellanfärgen innehåller järnglimmer och zinkfosfat för
korrosionsskydd. Färgsystem F5 utgörs av en fiskoljebaserad fukt och yttolerant penetrerande
grundfärg med zinkfosfat som korrosionsinhibitor. Mellanfärgen är av alkydtyp och toppfärgen
en uretanmodifierad alkydfärg.
Färgsystem F6 är ett tvåkomponents epoxy/polyuretan system som bygger på
korrosionsskydd genom barriärverkan. Epoxygrundfärgen använder sig av järnglimmer som
huvudsakligt pigment. Färgsystem F7 är ett tvåkomponents epoxy/polyuretan system som också
bygger på korrosionsskydd genom barriärverkan. Grundfärgen utgörs av aluminiumpigmenterad
epoxy. Färgsystem F8 använder sig av en opigmenterad penetrerande yttolerant linoljealkyd,
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ISOTROL, som grundbehandling följt av ett tvåkomponents epoxy/polyuretan system. Principen
för korrosionsskydd för detta system bygger på barriärverkan och högpenetrerande grundfärg
baserad på alkyd och linolja. Mellanfärgen utgörs av aluminium/järnglimmerpigmenterad epoxy.
I Färgsystemet F0 ingår samma epoxygrundfärg som i färgsystem F6. Täckfärgen är dock en
lösningsmedelsbaserad akrylatfärg, vilket bör underlätta reparationsmålning.
Den totala skikttjockleken specificerades till 160 m. En total skikttjocklek på 160 m
motsvarar för ett alkydsystem krav enligt BSK 99, Boverkets handbok om stålkonstruktioner, för
C2 hög och C3 medel vid en förbehandlingsgrad av Sa 2 ½, se nedan. För ett
epoxy/epoxypolyuretan gäller enligt BSK 99 samma förhållanden.
Bron i Ätran är belägen i ett område med en korrosivitet motsvarande klassen C2 avseende
korrosion av kolstål. Järnvägsbroarna över Viskan vid Åskloster är belägna vid själva utloppet av
denna flod i Kattegatt och korrosivitetsklassen är därmed högre och lika med C3 avseende
korrosion av stål.
Större skikttjocklekar borde därmed ha använts på Viskanobjektet jämfört med Ätranobjektet
enligt gängse praxis . För att hålla nere antalet försöksparametrar - inte få för små provytor bestämdes dock att bara använda en total skikttjocklek som också motsvarar den som användes
vid den accelererade korrosionsprovningen. Av primärt intresse är att studera vad som händer
vid spalter och vid vassa kanter och i dessa fall är den lokala skikttjockleken främst beroende av
hur appliceringen går till snarare än av vilken specificerad skikttjocklek som skall gälla.
Förbehandlingar
Betydelsen av graden av förbehandling för färgsystemens livslängd studeras mera ingående. De
förbehandlingar som används på de två referensobjekten ges i Tabell 2.
Tabell 2 Förbehandlingar på de två referensobjekten
Referensobjekt/ Läge
Ätran
Viskan
Förbehandling längst upp
St 1
St 2 (övermålning)
i mitten
St 2
Sa 2
längst ned
Sa 2
Sa 2 ½
Följande definitioner utgående från ISO 8501-1 (SS 05 59 00) användes för klarare specificera
de olika förbehandlingsgraderna:
Sa 2

Sa 2
½

St 1

St 2

Noggrann blästring
Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och
smuts och från det mesta av valshud, rost, lager av målningsfärg och andra
föroreningar. Alla resterande föroreningar skall sitta ordentligt fast, d.v.s ej kunna
lyftas bort med en slö spakelspade
Mycket noggrann blästring
Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och
smuts samt från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar.
Kvarvarande spår av föroreningar får synas endast som svag missfärgning i form av
prickar eller ränder.
Lätt manuell bearbetning med hårdmetallskrapa och stålborste
Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och
smuts samt från löst sittande rost och lager av målningsfärg och andra föroreningar.
All kvarvarande rost och färg skall inte kunna lyftas bort med t.ex. en slö
spakelspade.
Noggrann maskinell bearbetning med roterande stålborste
Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och
smuts samt från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra
föroreningar. Alla resterande föroreningar skall sitta ordentligt fast, d.v.s ej kunna
lyftas bort med en slö spakelspade.
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Att sandblästring valdes som huvudmetod för förbehandling av Viskanobjektet före målning
sammanhängde med att det gamla färgskiktet i stor utsträckning fanns kvar. Lokalt förekom
dock mycket djupa korrosionsskador i anslutning till skadorna i färgskiktet.
Förbehandlingsgraden St 2 innebar dock i huvudsak ett övermålningsalternativ. Detta alternativ
för ommålning kan förövrigt ses som del i ett projekt som utförts på Korrosionsinstitutet om
övermålningsbarhet hos linoljeblymönja.
Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Slutsatser accelererade tester
För accelererad korrosionsprovning användes i denna undersökning metoden VDA 611-415
eller som denna metod också betecknas ISO 11997:1 Cycle B. Korrosionsprovning med
intermittent besprutning eller exponering för saltdimma och som också innefattar växelvis
upptorkning/uppfuktning, s.k. fuktcykling - som användes i denna metod ger en i de flesta fall
bra korrelation med resultat från utomhusexponeringar vid marina fältstationer.
Provning enligt VDA 611-415 innebär exponering för följande en-veckas cykel:
a)
1 dygn saltdimprovning, NSS, enligt ISO 9227 [48]
b)
4 dygn kondensationsprovning enligt DIN 50017 KFW (8 tim med konstant
kondensation vid 40oC följt av 16 tim upptorkning vid rumstemperatur och en luftfuktighet = 75%)
c) 2 dygn konditionering vid 23oC och 50% RH
I BSK 99 anges krav för kvalificering av rostskyddsfärgsystem för användning i olika
korrosivitetsklasser. Kraven baserar sig på korrosionsprovningar på Kvarnvik, Bohus-Malmön.
Överförs dessa krav till att gälla för provningar med VDA 621-415 erhålls för de olika
korrosivitetsklasserna samband mellan exponeringstid och krav på maximal utbredning av
defekter från en avsiktlig gjord repa i en provpanel som redovisas i Tabell 3.
Tabell 3 Korrosivitetsklasser enligt ISO 12944-2 och framräknande
korrosionsskyddsförmåga baserad på provning enligt VDA 621-4154
Korrosionsklass C2 Korrosionsklass C3
21 dygn
35 dygn
Exponeringstid
Max 5 mm (utan zink Max 2 mm (utan
Krav ang. utbredning
av defekt från repa, SS i grundbeläggningen) zink i
grundbeläggningen)
18 42 19, 1 mm repa
Minst
2
MPa
(1K
)
Minst 2 MPa (1K)
Krav ang. vidhäftning,
Minst 4 MPa (2K)
Minst 4 MPa (2K)
ISO 4624

krav för verifiering av
Korrosionsklass C4
70 dygn
Max 2 mm (utan
zink i
grundbeläggningen)
Minst 2 MPa (1K)
Minst 4 MPa (2K)

Även om kraven enligt Tabell 3 hänför sig till s.k. nymålningsfall ger ändock uppgifterna i
tabellen en fingervisning om använda korrosionsprovningsmetods tillämpbarhet. Uppgifterna i
tabellen avspeglar också den accelererade korrosionsprovningsmetodens korrosivitet i
förhållande till den vid Kvarnvik Bohus-Malmön. Genomförda provning i aktuell undersökning
kom att omfatta en tid av 10 veckor. Under provningen var panelerna placerade med sina
kortsidor uppåt och med en lutning av 20 från vertikalplanet. Dubbelprov användes för varje
slag av provobjekt.
Under korrosionstestet besiktigades provpanelerna med avseende på blåsbildningsgrad enligt
ISO 4628-2 och rostgrad enligt ISO 4628-3. För bestämningen av utbredning av defekter från
repan delades övre respektive nedre del av repan in i tre lika stora delar. För varje sådan del av
repan bestämdes sedan med hjälp av skjutmått den maximala utbredningen av defekter.
Medelvärdet av de sex mätningarna beräknades sedan och användes som mått för utbredningen.
Förfarandet överensstämmer med vad som beskrivs i ISO 4623-1.
7

Utbredning av defekter från spalten mellan under och överpanel för den speciella
provkroppen med överpanel gjordes på analogt sätt. Spalten på uppåtriktade sidan av
överpanelen och spalten på nedåtriktade sidan av överpanelen delades upp i tre lika stora delar
och maximala utbredningen av defekter ut från spalten bestämdes för varje del. Medelvärdet av
de sex mätningarna beräknades sedan och användes som mått på utbredningen.
Efter korrosionsprovning bestämdes utbredningen av underrost från repan på provpanelerna
genom att löst sittande färg avlägsnades med en skalpell. På några paneler framställdes även
tvärsnitt vinkelrätt mot repan som sedan göts in i plast för undersökningar med optiskt
mikroskop.
Provkropparna för varje färgsystem monterades isär så att ytan under överpanelen kunde
studeras avseende inträngning av färg.
I Tabell 4 ges en sammanställning över provningsresultatet efter tio veckors exponering för
de enkla provpanelerna. Utbredning av defekter från repa för de olika färgsystemen ges även i
diagramform i Figur 1dels efter 5 och dels efter 10 veckors korrosionsprovning.

Tabell 4 Resultat för provpaneler efter 10 veckors testning enligt VDA 621-415. En mer
fullständig beskrivning av de olika färgsystemen ges i Tabell 2.
Primer i färgsystemfärgsystem
Nr Utbredning av underrost Utbredning av defekter
från repa (mm)
från repa (mm)
2
3
Ref. Oljeblymönja
1
(Alcro Beckers)
6
6
Teknosynt Primer
2
(Teknos Tranemo)
5
5
Protect roststopp
3
(Alcro Beckers)
3
3
Tema Prime AB
4
(Tikkurilla)
5
5
Isotrol/Isoguard
5
(Introteknik)
4
5
Rust-Oleum Röd
6
(Induf)
3
4
Inerta Mastic MIOX
7
(Teknos Tranemo)
6
7
Temabond ST 200
8
(Tikkurilla)
6
7
Isotrol/Isomastic
9
(Introteknik)
> 60
>60
Linoljejärnmönja
10
Enkelsystem med linolja

11

>60

>60

* Utbredningen av underrost har nått en sådan stor omfattning att det ej går att göra en
meningsfull bedömning av rostgrad för övrig yta. Ytpartier som ej påverkats av underrostning
och utgör en mindre del av ytan är dock förhållandevis intakt.
Utbredningen av defekter från repa som bestäms under provningen orsakas huvudsaklig av
underrostning, d.v.s. observerade defekter uppträder mellan underlag och färg.
Resultaten från den accelererade korrosionsprovningen överensstämmer väl med vad som
man kan förvänta sig av de provade färgsystemen. I termer av C-klasser, korrosivitetsklasser,
överensstämmer resultaten även kvantitativt sett väl med den klassificering av
rostskyddsfärgssystem som ges i BSK 99 utgående från använda färgtyper och skikttjocklekar.
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Undersökningen har visat på appliceringens betydelse för att ett tillfredsställande rostskydd
skall kunna uppnås. Kritiska ställen i en konstruktion utgör spalter och vassa kanter där speciell
uppmärksamhet måste till vid appliceringen för att erhålla tillfredställande lokal skikttjocklek.
Slutsatser fältstationer
Genomförda fältundersökningar ger resultat som väl överensstämmer med resultat från tidigare
genomförda accelererade provningar.
I termer av C-klasser, korrosivitetsklasser, indikerar resultaten att de flesta färgsystemen
uppvisar en något bättre prestanda sett utifrån den klassificering av rostskyddsfärgssystem som
ges i BSK 99 utgående från använda färgtyper och skikttjocklekar. Ungefär hälften av de
moderna färgsystemen visar prestanda bättre än C4 medel.
För testsystemen med de ursprungliga färgerna, färgsystemen F10 och F11, behövs ytterligare
förbättrande utvecklingsarbete. Det bör dock påpekas att aktuella färgsystem verkar att klarat sig
bättre under provningen på Bohus-Malmön jämfört med under den accelererade provningen.
Hade skikttjockleken för F10 och F11 inte varit så låga som 50-70 µm utan enligt riktvärdet 160
µm så kanske de hade klarat sig bättre när det gäller rostgrad.
Fältstationsundersökningarna visar precis som de accelererade provningarna på
appliceringens betydelse för att ett tillfredsställande rostskydd skall kunna uppnås. Kritiska
ställen i en konstruktion utgör spalter och vassa kanter där speciell uppmärksamhet måste till vid
appliceringen för att få tillfredställande lokal skikttjocklek.
På frågan om moderna rostskyddsfärgsystem är jämförbara i prestanda med ett
rostskyddssystem med oljeblymönja som grundfärg ger hittills utförda provningar inte något
entydigt svar. Oljeblymönjesystemet är dock det färgsystem som ligger i topp vad avser effektiv
korrosionsskyddsförmåga där hänsyn tas inte bara till förmågan att hämma utbredningen av
korrosionsdefekter från en avsiktligt gjord repa utan också till förmågan att skydda korrosion i
spalter och i anslutning till vassa kanter. Det finns dock moderna färgsystem som uppvisar
likartad prestanda.
För kvalificering och korrosionsskyddsklassning av rostskyddsfärger har undersökningarna
visat på den accelererade provningsmetodens lämplighet eftersom resultaten är i stor
överensstämmelse med dem från utomhusexponeringarna vid Bohus-Malmön. Det i denna
undersökning föreslagna kvalifikationsschema baserad på resultat också från accelererad
provning av provobjekt med överpanel och spalt är därför att rekommendera.
Korrosiviteten i miljön vid provobjekten
Referenskuponger av stål och zink har utnyttjats för att karakterisera miljön vid broarna med
avseende på korrosivitet enligt ISO 9226. Dimensionen på kupongerna var 50x50x1 mm.
Kupongerna var av kolstål och zink. Metallförlust under ett år till följd av korrosion är ett mått
på en specifik miljös korrosivitet.
Före utplacering rengjordes kupongerna mycket noggrant och vägdes till närmaste 0,1 mg.
Efter exponering avlägsnades korrosionsprodukterna genom stegvis betning i lämpligt
betningsmedel enligt ISO 8407. Stålkupongerna betades i Clarks lösning, som består av
koncentread saltsyra (HCl), 2 vikts-% antimontrioxid (Sb2O3) och 5 vikts-% tennklorid (SnCl2).
Zinkkupongerna betades i 5 volym-% ättiksyra (CH3COOH).
Enligt ISO 9223 indelas korrosiviteten i fem klasser (C1-C5). C1 representerar torr och ren
inomhusluft medan C5 representerar en mycket fuktig och förorenad utomhusmiljö. De olika
klasserna definieras i Tabell 5 nedan.
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Tabell 5. Korrosivitetsklasser enligt ISO 9223.
Korrosivitets- Korrosivitet Korrosionshastighet, rkorr
g/m2,år

klasser

Kolstål
rkorr ≤ 10
10 ≤rkorr ≤ 200

Zink
rkorr ≤ 0,7
0,7 ≤rkorr ≤ 5

C1
C2

Mycket låg
Låg

C3
C4
C5

Medium
200 ≤rkorr ≤ 400 5 ≤rkorr ≤ 15
Hög
400 ≤rkorr ≤ 650 15 ≤rkorr ≤ 30
Mycket hög 650 ≤rkorr ≤ 1500 30 ≤rkorr ≤ 60

De första kupongerna placerades ut i augusti 2007 och hämtades in ett år senare för analys
avseende metallförlust på grund av korrosion. Vid hämtningstillfället i augusti 2008 placerades
nya kuponger ut. Inga kuponger placerades ut vid hämtningen i augusti 2009. Nya kuponger
placerades emellertid ut i augusti 2010. Nya kuponger placerades ut vid hämtningen 2011. Detta
upprepades i augusti 2012. De senast utplacerade kupongerna hämtades i augusti 2013. Fem
uppsättningar av kuponger utomhusexponerade under ett år har således analyserats med
avseende på metallförlust till följd av korrosion.
Stål- och zink-kuponger placerades ut både norr och söder om broarna över Viskan och
Ätran. Tre kuponger av både stål och zink utplacerades vid varje tillfälle och placering. Totalt
analyserades sex stål och sex zinkkuponger vid vardera bron vid ett års exponering. Totalt har
120 kuponger utnyttjats för att karakterisera miljön vid broarna med avseende på korrosivitet.
Figurerna 3-4 visar den genomsnittliga korrosiviteten under fem år.

Genomsnittlig årlig metallförlust
[g/m2]

180
Norr

160

Söder

140

Medel

120
100
80
60
40
20
0
Viskan

Ätran

Bro
Figur 3 Genomsnittlig årlig metallförlust avseende stålkuponger vid Viskan och Ätran.

Som framgår av Figur 3 ligger samtliga placeringar av stålkupongerna inom området för låg
korrosivitet eller korrosivitetsklass C2.
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Genomsnittlig årlig metallförlust
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Figur 4. Genomsnittlig årlig metallförlust avseende zinkkuponger vid Viskan och Ätran.
Som framgår av Figur 4 indikerar zinkkupongerna för samtliga placeringar medium korrosivitet
eller korrosivitetsklass C3.
De utplacerade metallkupongerna indikerar att miljön vid de båda broarna är ganska likartad och
ligger i området låg till medium korrosivitet. Metallförlusten för stål är emellertid högre vid bron
över Viskan än för bron över Ätran även om båda miljöer hamnar i samma korrosivitetsklass.
Sammanfattningsvis kan sägas att den något högre korrosivitetsklassningen för zink indikerar en
relativt hög fukt- och regnbelastning. Olika fukt- och regnbelastningar kan också förklara
skillnaderna mellan norr och söder om broarna. Den relativt låga klassningen för stål kan troligen
också förklaras av att miljöerna är relativt fria från korrosionsinducerande föroreningar även om
bron över Viskan ligger nära havet.
Resultat-slutbesiktning av broarna efter 10 år
Provytornas placering på Ätranbron framgår av Figur 5. Den nederste tredejedelen av de
vertikala balkarna förbehandlades enligt Sa 2, mellersta delen enligt St 2 samt den översta
tredjedelen av balkarna enligt St 1. De vertikala balkarna med färgsystemen R1 och F0 är av
balktyp 6. De övriga vertikala balkarna med provsystem är av typen 3.

Figur 5 Placering av prov- och referensytor på Ätranobjektet. Färgsystemens uppbyggnad framgår av
redovisningen av de olika färgsystemen i Tabell 1. Den nederste tredejedelen av de vertikala balkarna
förbehandlades enligt Sa 2, mellersta delen enligt St2 samt den översta tredjedelen av balkarna enligt St
1. De vertikala balkarna med färgsystemen R1 och F0 är av typen 6. De övriga vertikala balkarna med
provsystem är av typen 3. Uppströms i figuren innebär i detta fall västlig riktning, höger i figuren nordlig
riktning samt vänster i figuren sydlig riktning.

Målningen av provytorna på Ätranbron utfördes från början av juli till mitten av juli 2003 och
besiktningsresultat med bl.a. omfattande skikttjockleksmätningar finns redovisade i detalj i ovan.
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Provytorna har därefter besiktigats årligen i augusti eller september. Sista besiktningen
gjordes i augusti 2013.
Den sammanvägda bedömningen visas i Figur 6 nedan.
Det sämsta systemet F0 uppvisade härvid rost på ca 5% av spalterna, 3 % av kanterna samt på
kanten av över 60 nitar, men ingen korrosion på storytor.
Av resultaten kan man dra följande slutsatser av färgsystemens prestanda:

2013 total bedömning
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F0

R1

Figur 6 Relativ total bedömning av färgsystemen 10 år efter ommålning på Ätranbron. Betyg 10
motsvarar den sämsta provytan.
-

Systemen F2, F3, F4, F5 och F7 är intakta eller i det närmaste och därmed likvärdiga med
referenssystemet R1
Systemen F1, F6 och F8 är lite påverkade (dvs. uppvisar lite korrosion) men är betydligt
bättre än F0
Systemet F0 är tydligt påverkat enligt ovan.

Provytornas placering på den södra Viskanbron framgår av Figur 7. Den nederste tredejedelen
av de vertikala balkarna förbehandlades enligt Sa 2 1/2 mellersta delen enligt Sa 2 samt den
översta tredjedelen av balkarna enligt övermålningsalternativet till St 2. De vertikala balkarna
med provfärgs-systemen är alla av balktyp 6.

Figur 7 Placering av prov- och referensytor på södra Viskanbron. Färgsystemens uppbyggnad framgår
av redovisningen av de olika färgsystemen i Tabell 1. Den nederste tredejedelen av de de vertikala
balkarna förbehandlas enligt Sa 2 1/2 mellersta delen enligt Sa 2 samt den översta tredjedelen av
balkarna enligt övermålningsalternativet till St 2. De vertikala balkarna med provfärgsystemen är alla
av typen 6. Uppströms i figuren innebär i detta fall ostlig riktning, höger i figuren sydlig riktning samt
vänster i figuren nordlig riktning.
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Målningen av provytorna på Viskanbron utfördes från början av juli till mitten av juli 2003.
Provytorna har därefter besiktigats årligen i augusti eller september. Sista besiktningen gjordes i
augusti 2013.
Den sammanvägda bedömningen visas i Figur 8 nedan.

2013 total bedömning
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Figur 8 Relativ total bedömning av färgsystemen 10 år efter ommålning.
Det sämsta systemet F8 uppvisade härvid rost på ca 50% av spalterna, 12 % av kanterna samt på
kanten av över 60 nitar, men mycket begränsad korrosion på storytor.
Av resultaten kan man dra följande slutsatser av färgsystemens prestanda:
- Systemen F3, F4 och F5 är intakta och därmed likvärdiga med referenssystemet R1
- Systemet F1 är i det närmaste intakt.
- Systemen F2, F6, F7, F8 och F0 är påverkade av korrosion i varierande grad.
Som framgår av stapeldiagrammen är Viskanbron mer angripen av rost än Ätranbron, vilket är
helt enligt förväntningarna.
Korrosionsutbredning över tid
Eftersom broarna har besiktigats varje år går det att se hur korrosionen har ökat över tid. En
annan fördel med årliga besiktningar är att mätmetoden blir robustare, dvs man får ett säkrare
resultat.
Figur 9 nedan visar rostutbredningen för system F0 på Ätranbron sedan 2006 och Figur 10
visar rostutbredningen för system F8 på Viskanbron under samma period.
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Figur 9: System F0 på Ätranbron
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Figur 10: System F8 på Ätranbron
Naturligtvis går inte korrosionen tillbaka över tid, den är irreversibel, utan hoppen i kurvorna är
ett uttryck för metodens mätosäkerhet.
Effekt av förbehandling
För Ätranbron gick det inte att se några signifikanta skillnader mellan de olika
förbehandlingarna.
För Viskanbron är det en klar skillnad mellan förbehandling Sa (blästring) och
övermålningsalternativet, där det sistnämnda är mycket bättre. Orsaken till detta är sannolikt att
den gamla färgen hjälper till att skydda underlaget. Det går inte att påvisa någon signifikant
skillnad mellan Sa 2 och Sa 2 ½ konstigt nog.
Uppmätning av total skikttjocklek för de olika färgsystemen efter tio år.
Undersökningen av filmtjocklekar gjordes av Patrik Reuterswärd, Swerea KIMAB i maj 2014.
Undersökningen inkluderade både bron över Ätran och bron över Viskan. Av utrymmesskäl
redovisas här enbart mätningen från bron över Viskan, se Figur 11.

Total skikttjocklek [m]

500
400
300
200
100
0
F0

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

R1

Färgsystem

Figur 11. Uppmätta totala filmtjocklekar från bron över Viskan. Standardavvikelser är också
inlagd i figuren.
Det utnyttjade instrumentet var inte justerat för att ta hänsyn till blästerprofil. Verklig
skikttjocklek hos färgerna är därför tunnare än vad instrumentet visar. Mätvärdena är främst av
intresse vid jämförelser mellan olika färgsystem och provytor. Den stora spridningen mellan
olika färgsystem och inom samma provyta visar att appliceringarna av färg har generellt gjorts
slarvigt och att skiktvariationerna delvis återspeglas i frekvensen av rostfläckar. Detta gäller för
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färgsystemen F3, F6, F7 och inte minst för F8 där ett flertal mätningar visade på en skikttjocklek
under 130 m med ett minimumvärde på 119 m. Det finns också en klar korrelation mellan
rostfläckar och tunna skikt. Olikheter i skikttjocklek måste därför i allra högsta grad tas hänsyn
till när man bedömer de olika färgsystemen. Av vikt att notera är också att referenssystemet R1
tillsammans med system F4 har den största skikttjockleken.
Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området
Det redovisade projektet startades på initiativ av Riksantikvarieämbete, då inga liknande studier
genomförts vare sig nationellt eller internationellt. Projektet och dess resultat torde därför
betraktas som unika.
Resultatens relevans för kulturmiljö, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Detta är de viktigaste slutsatserna efter slutbesiktningen:
-

Korrosiviteten vid de båda broarna är låg till medium – C2 (stål) och C3(zink).

-

Efter tio år uppvisar flera system lika bra prestanda som referenssystemet med blymönja.
Resultaten pekar därmed på att blymönja går att undvika vid ommålning av denna typ av
objekt.

-

När det gäller förbehandling på Viskanbron har de ytor klarat sig bättre där man låtit
gammal färg vara kvar (som sitter fast) och målats över. Detta är intressant då t ex
blästring är mycket kostsamt då det måste göras på ett miljöriktigt sätt.

-

För Ätranbron var det ingen signifikant skillnad i effekt av olika förbehandlingar.

-

För ett bra resultat är det viktigt att appliceringen görs på ett korrekt sätt t ex vad gäller
skikttjocklekar. Uppgjorda specifikationer måste efterföljas.

-

Som nämnts ovan uppvisar flera färgsystem lika bra prestanda som blymönja efter tio år.
En intressant fråga är om inte dessa system tillsammans med blymönja borde studeras
under ytterligare tio år med en besiktning t ex vart femte år.
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