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Indledning
Teknologisk Institut, Murværk har for Vils Tegloverliggere A/S, Vils, udarbejdet nærværende notat om valg af stålkvalitet til hjælpekomponenter i hulmur.
Formålet er at afklare, hvilken krav der bør stilles til stålkvaliteten for at opnå en tilstrækkelig korrosionsfasthed i den relevante eksponeringsklasse.

Grundlag
Følgende standarder og tilhørende dokumenter ligger til grund for notatet:
DS/EN 1996-2:2007

DS/INF 167:2015
DS/EN 10088-1:2014

Eurocode 6: Murværkskonstruktioner - Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk
Supplerende vejledning for murværk i forbindelse
med brug af Eurocode 6
Rustfrie stål - Del 1: Liste over rustfrie stål

DS/INF 167 er udarbejdet på nationalt niveau og indeholder ikke-konfliktende information (NCI), som supplerer EN 1996-2 m.fl. og vejleder i brugen af denne.
Citater og uddrag fra disse standarder, findes hvor intet andet er nævnt, i bilag 2.

Eksponeringsklasser
DS/EN 1996-2 indeholder i pkt. 2.1.2.1 (3) en definition af mikro-eksponeringsbetingelser for færdiggjort murværk, i daglig tale eksponeringsklasser, benævnt MX1 til MX5. I
samme standards anneks A er klassifikationen uddybet med underopdeling og med eksempler på murværk i de forskellige klasser.
Dette gælder for murværkets facade.
På den sikre side regnes eksponeringsklasse i hulmuren at være den samme som for
murværkets facade.
Det anføres videre i pkt. 2.2.4 (1)P at ”supplerende bygningsdele og deres fastgørelser
skal være korrosionsbestandige i det miljø, hvor de anvendes.”, og der henvises samtidig
til anneks C, som giver vejledning om materialer og korrosionsbeskyttelsessystemer for
supplerende bygningsdele i forhold til eksponeringsklasser.
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Korrosionsfasthed
I ovennævnte anneks C DS/EN 1996-2 ses i tabel C.1, at der til eksponeringsklasse MX1,
MX2 og MX3 anbefales ”austenitisk rustfrit stål (chrom-nikkel-legeringer)” med betegnelsen ”ubegrænset brug af materialet i den anførte eksponeringsklasse.
Til MX4 (saltbelastet eksponering) anbefales ”austenitisk rustfrit stål (molybdæn-chromnikkel-legeringer)”
DS/INF 167 angiver i pkt. 3.1 NCI følgende vejledning til ovenstående:
2.2.4 Supplerende bygningsdele og armering
….”De danske erfaringer er, at hjælpematerialer bestående af austenitisk rustfast stål
1.4301 efter EN 10088 og tinbronze CuSn 6 efter ISO 427 opfylder kravet om korrosionsfasthed i eksponeringsklasse MX2 og MX3.”
I DS/EN 10088-1 ses i tabel 4, at stål 1.4301, betegnet X5Cr4Ni18-10, skal opfylde følgende krav til kemisk sammensætning (chargeanalyse):
Grundstof
C
Sl
Mn
P
S
N
Cr
Cu
Mo
Nb
Ni
Andre

Indhold,
vægt%
≤0,07
≤1,00
≤2,00
≤0,045
≤0,015
≤0,11
17,5 til 19,5
8,0 til 10,5
-

Det fremgår heraf, at der ikke er krav om indhold af molybdæn (Mo) i eksponeringsklasse MX3.
Et samlet overblik over anbefalede stålkvaliteter ses i bilag 1.

Bilag
Bilag 1: Anbefalede stålkvaliteter
Bilag 2: Citater og uddrag
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Bilag 1: Anbefalede stålkvaliteter
Murværkskonstruktioner i miljøklasse

Anbefalet stålkvalitet

MX2 – MX3, Eksponeret for fugt eller
vandpåvirkning

Austenitisk rustfast stål
(chrom-nikkel-legeringer)

MX2.1: Indvendigt murværk, der eksponeres for høje niveauer af vanddamp, fx i
et vaskeri. Udvendigt murværk, der er afskærmet af tagudhæng eller murdække,
og som ikke er eksponeret for kraftig
slagregn eller frost. Murværk under frostzonen i godt drænet ikke-aggressiv jord.
MX2.2: Murværk, der ikke er eksponeret
for frost eller aggressive kemikalier, og
som er placeret: i ydermure med afdækninger eller flugtende tagudhæng, i brystninger, i fritstående mure, i jorden, under
vand.
MX3.1: Murværk som klasse MX2.1 eksponeret for frost-tø-cykler.
MX3.2: Murværk som klasse MX2.2 eksponeret for frost-tø-cykler.
MX4, Eksponeret for saltmættet luft,
havvand eller tøsalt
Murværk i kystområder. Murværk i umiddelbar nærhed af veje, der saltes om vinteren.

MX5, I et aggressivt kemisk miljø
Murværk, der er i kontakt med jord eller
fyldt jord eller grundvand, hvor fugt og
signifikante niveauer af sulfater er til
stede.

Austenitisk rustfast stål
(molybdæn-chrom-nikkel-legeringer)

Begrænset brug *):
Austenitisk rustfast stål
(chrom-nikkel-legeringer)
Begrænset brug *):
Austenitisk rustfast stål
(molybdæn-chrom-nikkel-legeringer)

Murværk, der er i kontakt med meget sur
jord, forurenet jord eller grundvand. Murværk i nærheden af industriområder, hvor
aggressive kemikalier føres gennem luften.
*) Spørg fabrikanten eller en specialist til råds om de specifikke dimensioneringsbetingelser
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Bilag 2: Citater og uddrag

Citat fra DS/EN 1996-2, pkt. 2.1.2.1 (3)

(3) Mikroeksponeringsbetingelser for færdiggjort murværk bør kategoriseres i
klasser som følger:

•
•
•
•
•

MX1
MX2
MX3
MX4
MX5

–
–
–
–
–

I et tørt miljø,
Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning,
Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning plus frost-tø-cykler,
Eksponeret for saltmættet luft eller havvand,
I et aggressivt kemisk miljø.

NOTE – Hvor det er nødvendigt, kan der specificeres nøjere definerede betingelser inden for disse klasser ved anvendelse af underklasserne i anneks A (fx
MX2.1 eller MX2.2 og MX3.1 eller MX3.2).
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Uddrag fra DS/EN 1996-2, anneks A
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Uddrag fra DS/EN 1996-2, anneks C, tabel C.1. Der henvises til Ref.
nr. 1 og 3.
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