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1 Formål 
Projektet omfatter etablering af afværgeforanstaltninger for indkapsling af den 
centrale del af forureningen på høfdedepot. Afværgeforanstaltninger omfatter 
etablering af en tæt stålspunsvæg omkring depotet.  

Formålet med denne rapport er på baggrund af analyseresultater og drøftelser 
med specialister indenfor de relevante tekniske discipliner at vurdere risikoen 
for korrosion på stålspunsvæggen herunder korrosionshastigheden under de 
ekstreme forhold, der findes i spunsområdet. Desuden vil af rapporten fremgå, 
hvilke tiltag der teknisk er optimale for at reducere korrosionen på stålet. 
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2 Forudsætninger 
Til vurdering af korrosionsrisikoen for spunsvæggen er anvendt: 

� DS/EN 12501-2 

� DIN 50929, Teil 3 

� ENV 1993-5 Eurocode 3: Design of steel structures 

� Analyseresultater modtaget fra Freddy Steen Pedersen, Ringkøbing Amt 
 
- 18. feb. 2004: Analyseresultater fra 22. aug. 00 med konduktivitet og  
 kloridindhold målt ved i alt 23 boringer 
- 18. feb. 2004: Analyseresultater med kloridindhold fra 8 boringer og  
 pH-værdier fra 30 lokaliteter 
- 19. feb. 2004: Analyseresultater fra 6 vandprøver udført af Steins med  
 hensyn til pH-værdi og elektrisk ledningsevne 
- 27. feb. 2004: Analyseresultater udført af Steins med hensyn til klorid-
 indhold 6 steder, pH-værdi 33 steder og ledningsevne 33 steder 
- 22.mar. 04 - 2. apr. 04: Analyseresultater fra Cheminova med hensyn  
 til pH-værdi, kloridindhold, sulfat og calciumindhold, syrekapacitet og  
 elektrisk ledningsevne ved 8 lokaliteter i 3 dybder 
 
Analyseresultater pr. 27. feb. 2004, 22. mar. 2004 og 2. apr. 2004 er ved-
lagt som bilag 1. 

� Korrosionsberegninger udført af Satzgitter Mannesmann Forschung. Be-
regninger vedlagt som bilag 2. 

� Drøftelser med Force v/Jørgen Møller vedrørende korrosionsrisiko og ka-
todisk beskyttelse pr. telefon. 

� Drøftelser med Henrik Blomdal, BAC Service ApS, vedrørende katodisk 
beskyttelse. Notat vedlagt som bilag 3. 

� Korrosionsberegning udført af COWI vedlagt som bilag 4. 
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Som alternativ til stålspunsvægge har været drøftet mulighederne med perma-
fortrængningspæle (beton) eller slidsevægge. Begge løsninger vil give depone-
ringsproblemer med opgravet materiale og er derfor forkastet. 

I forbindelse med vurdering af en egnet overfladebehandling er mulighederne 
drøftet med Phønix og Hempel's tekniske supportafdeling.  
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3 Analyseresultater 
Til vurdering af korrosionsrisiko er de målte ledningsevner, kloridindhold og 
pH-værdier fundet anvendelige som retningsgivende, og værdier analyseret af 
Steins og Cheminova er lagt til grund for det efterfølgende og vedlagt som bi-
lag. 

3.1 Elektrisk ledningsevne 
(konduktivitet oplyst i mS/m) 

Den elektriske ledningsevne er en betydende faktor for korrosionsstrømme og 
dermed korrosionsaktiviteten. Højere ledningsevne medfører øget korrosions-
aktivitet.  

Der er konstateret ledningsevner i intervallet 200-4290 mS/m. Typisk ligger 
ledningsevnen i intervallet 1000-4000 mS/m (omregnet til resistivitet 1Ω x m - 
0,25Ω x m) med de laveste værdier truffet under og over det indskudte gytjelag 
og de laveste værdier mod østlige område (stigende ledningsevne mod kystlini-
en). 

Til sammenligning varierer ledningsevnen i havvand typisk mellem 2000-4000 
mS/m. 

3.2 Kloridindhold 
(oplyst i mg/l) 

Kloridindholdet er målt i intervallet 4600-47000 mg/l svarende til 0,4-4,7%. 

Til sammenligning er saltindholdet i havvand typisk 3-4%.  

Laveste kloridindhold er truffet 3-4 meter over det indskudte gytjelag. 

Højeste kloridindhold er truffet under og over det indskudte gytjelag og fjernest 
fra kystlinien (faldende kloridindhold mod kystlinien). Generelt er kloridind-
holdet målt i 2004 væsentligt højere end værdier målt i 2000.  
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3.3 pH-værdier 
pH-værdier er målt i intervallet 2,4-8,4. 

Laveste værdier er truffet over det indskudte gytjelag - både nær kystlinien og 
fjernest fra kystlinien. 

Det er oplyst, at der lokalt umiddelbart over det indskudte gytjelag kan forven-
tes forekomster af fri fase med endnu lavere pH-værdier.  
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4 Vurdering af korrosionshastighed 
Afsnittet omhandler vurdering af korrosionsrisiko på ståloverflader bestemt ud 
fra relevante standarder, som der henvises til. 

Sammenfattende for standardernes vurderinger af risikoen for korrosion er, at 
de ikke omhandler de ekstremt aggressive forhold, der forekommer ved høfde-
depotet. Det er især de store variationer i pH-værdier og meget lave pH-værdier 
og tilstedeværelsen af aggressive stoffer, der ikke er normalt forekommende i 
sammenhæng med vurdering af korrosion på nedgravede stålkonstruktioner. 

Derudover kan der forekomme korrosion under anaerobe forhold under ind-
virkning af bakterier på den dybereliggende del af spunsvæggen fra kote -3 m, 
der ikke behandles i standarderne. Disse korrosionsmekanismer beskrives kort 
af BAC Service ApS, (Henrik Blomdal) i et notat, der er vedlagt som bilag. 

For korrosion under disse forhold gælder at flere af korrosionsmekanismerne 
kan forekomme lokalt på overfladerne og f.eks. kan overfladekorrosion, korro-
sionselementdannelse og mikrobiologisk korrosion virke samtidigt og dermed 
forstærke korrosionsaktiviteten, hvilket ingen af nedennævnte normer tager høj-
de for. 

4.1 DS/EN 12501-2 
Sandsynligheden for korrosion på ulegeret og lavtlegeret stål i jorden behandles 
i denne standard med hensyn til fri overfladekorrosion.  

Af tabel 2 i standarden vil spunsvæggens korrosionsaktivitet under de konstate-
rede forhold betegnes som høj, idet resistiviteten er målt til 1Ω/m - 0,25Ω/m 
(væsentligt under de 10Ω/m, der er indsat som grænseværdi ved pH-værdier 
mellem 4,5-9,5). 

Standarden præciserer ikke korrosionsaktiviteten nærmere under disse ekstreme 
forhold. 
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4.2 DIN 50929, Teil 3 
Sandsynligheden for korrosion på ulegeret og lavtlegeret stål i jorden behandles 
i denne standard med hensyn til fri overfladekorrosion og med påvirkning fra 
korrosionselementdannelse i jorden (elektrolytisk korrosion). 

De beregningsmetoder, der benyttes er under forudsætning af, at der ikke over-
fladebehandles eller udføres anden form for korrosionsbeskyttelse, som f.eks. 
katodisk beskyttelse. 

Fri overfladekorrosion: 

Af tabel 8 i standarden kan den fri overfladekorrosion ud fra ligning 7 vurderes 
(med de foreliggende analyseresultater sammenholdt med tabel 6) til højeste 
korrosionssandsynlighed, der opgives ved:  

� Korrosionshastighed på overflader:  maksimalt 0,1 mm/år 

� Indtrængningsdybde ved grubetæring: maksimalt 0,5 mm/år 

Satzgitter Mannesmann Forschung har gennemført tilsvarende beregninger med 
samme forudsætninger og er nået frem til tilsvarende resultater. De parametre 
der indgår i beregningerne og som der ikke på dette tidspunkt var analyseret 
for, er af Satzgitter Mannesmann Forschung indsat med skønnede værdier. 

Der henvises til vedlagte bilag fra firmaet.  

Korrosion som følge af korrosionselement dannelse i jorden:  

Denne type korrosion opstår ved uhomogenitet i det medie, der ligger omkring 
stålet, dvs. forskelle i tilførsel af oxygen til ståloverflader, forskelle i pH-
værdier og forskelle i kloridindhold. Hvor der er god oxygenadgang (øverste 
sandlag) forekommer katodiske områder, modsat forekommer der anodiske om-
råder i de dybereliggende lag, hvor der er ringe eller ingen oxygenadgang. Dis-
se forskellige forhold skaber korrosionsstrømme, der giver lokale korrosions-
angreb ved anodiske områder, der forstærkes af tilstedeværelsen af klorid og 
lave pH-værdier. 

Af tabel 3 vil der med de foreliggende analyseværdier samt skønnede værdier 
anvendt i ligning (3) og (4) fremgå, at indvirkningen på korrosionsaktiviteten 
som følge af anodiske og katodiske områder er meget høj.  

4.3 Eurocode 3: Design of steel structures 
(Part 5: Piling) 

I Annex F i standarden er opstillet tabeller, der giver retningslinier for korro-
sionstabet i mm på stålspunsvægge.  
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Af tabel F.2 er korrosionsgraden for den værste situation med spunsvægge i 
havvand i høj aggressiv zone opgivet til 0,55 mm/5 år, hhv. 1,9 mm/25 år. 

Disse værdier antages at være gældende for den fri overfladekorrosion og ikke 
grubetæringer eller korrosion som følge af korrosionselementdannelse i jorden.  

4.4 BAC Service Aps, Vurdering af korrosionsforhold 
Henrik Blomdal (BAC Service Aps) der har mange års indgående erfaring i 
korrosion af stålkonstruktioner også under særlig aggressive forhold vurderer 
korrosionsaktiviteten til høj risiko for mikrobiologisk korrosion fra sulfatredu-
cerende bakterier og betegner korrosionsforholdene som yderst aggressive. 
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5 Korrosionsbeskyttende foranstaltninger 

5.1 Korrosionstillæg 
For at kompensere for den lagtykkelse, der mistes ved den fri overfladekorrosi-
on, kan tillægges det mest konservative korrosionstillæg, der er bestemt ud fra 
DIN 50929, Teil 3. Da spunsvæggen korroderer fra begge sider skal tillægges 
det dobbelte korrosionstillæg. 

Jf. DIN 50929: 

� Maksimal grubetæringsindtrængning 0,5 mm/år x 2 = 1 mm/år 

Da der under disse omstændigheder ikke kan opnås tilstrækkelig sikkerhed for 
tæthed over en længere årrække alene ved korrosionstillæg, bør korrosionstil-
lægget i nogen omfang erstattes af andre former for korrosionsbeskyttelse, som 
overfladebehandling og katodisk beskyttelse. 

5.2 Overfladebehandling 
For at nedsætte korrosionsaktiviteten under disse ekstreme forhold som følge af 
korrosionselementdannelse, kemisk metalopløsning og anaerobe tilstande kan 
det vælges at dække (de anodiske- eller de katodiske områder) højrisiko områ-
der med en elektrisk isolerende overfladebehandling.  

Det vurderes, at den bedste effekt opnås ved at overfladebehandle (fraisolere) 
især den del af væggen, der ligger mellem det indskudte gytjelag (ca. kote -3 
m) og "tidevandszonen" (ca. kote +1,5 m). 

I dette område er der god iltadgang og ved at behandle dette katodeområde, der 
fungerer som "motor" i korrosionsprocessen, reduceres/hæmmes virkningen af 
korrosionselementdannelse betydeligt. 

Endvidere bør dybereliggende dele af spunsvæggen overfladebehandles for at 
forhindre korrosionsdannelse under anaerobe forhold. 
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Ved nedbringningen (anbefales udført ved vibrering) vil der forekomme mindre 
beskadigelser på overfladebehandlingen. Småskader i overfladebehandlingen 
vil resultere i, at der kan skabes små anodiske områder (pitting korrosion), der 
vil give meget hastige indtrængningsdybder/korrosionshastigheder, som kan 
gennembore stålet inden for få år. Derfor kan overfladebehandlingen under in-
gen omstændigheder stå alene, men skal kombineres med katodisk beskyttelse.  

Den for katodisk beskyttelse nødvendige beskyttelsesstrøm vil være betydeligt 
reduceret pga. overfladebehandlingen, da den katodiske beskyttelse kun skal 
tage sig af de "beskadigede" områder. 

Som overfladebehandling under disse forhold vurderes den teknisk optimale 
løsning at være behandling med kultjæreepoxy (som Hempadur 1510), der er 
bestandig i miljøer med lave pH-værdier. Lagtykkelsen bør ikke være under 
400 µm nominel tørfilmtykkelse. Det skal dog sikres at overfladebehandlingen 
er kompatibel med den påtænkte tætning af spunslåse. 

5.3 Katodisk beskyttelse 
Katodisk beskyttelse kan forlænge levetiden på spunsvæggen ved at mindske 
korrosionshastigheden ved lokale grubetæringer og begrænse dannelsen af kor-
rosionselementer både i vertikal og horisontal retning.  

Et katodisk beskyttelsesanlæg etableres ved at nedbringe et antal inerte anoder 
(f.eks. magnetit eller siliciumjern) i jordmediet på begge sider af spunsvæggen.  

Anlægget skal opbygges som påtrykt strømanlæg, hvor anoderne strømforsynes 
fra 240 Volt-nettet via en ensretter.  

Til overvågning af beskyttelseseffekten anbringes et antal måleelektroder (refe-
renceelektroder) i jorden i forskellige dybder og lokaliseringer.  

Et katodisk beskyttelsesanlæg forudsætter, at alle spunsjern er elektrisk (metal-
lisk) sammenkoblede.  

For at optimere design og projektering af et katodisk beskyttelsesanlæg anbefa-
les at udføre pilotforsøg på den etablerede spunsvæg til at give et godt projekte-
ringsgrundlag, da omstændighederne er ekstreme.  

5.4 Supplerende overvågning 
Da sikkerheden for tæthed af spunsvæggen har stor betydning, kan det anbefa-
les at ramme et antal ekstra spunsjern, som trækkes op igen efter en årrække og 
vurderes for korrosion. 

Spunsjernene placeres vinkelret på og tæt på spunsvæggene i lokaliteter med de 
mest aggressive forekomster. 
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Spunsjernene forbindes elektrisk til spunsvæggen, hvorved der opnås den bedst 
sammenlignelige korrosionspåvirkning i vertikal og horisontal retning. 

Hvor "løse" spunsjern placeres, kan også vælges at placere permanente referen-
ceelektroder i flere dybder. Derved vil kontrolmålinger, der udføres på referen-
ceelektroderne samtidigt give måleværdier, der er nyttige informationer sam-
menholdt med korrosionstabet på "løse" spunsjern, når disse tages op for vurde-
ring.  
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6 Konklusion 
Efter DS/EN 12501-2 vil korrosionsaktiviteten under de konstaterede forhold 
betegnes som høj. 

Efter DIN 50929 vil de konstaterede forhold ved indsætning i beregningsform-
ler give korrosionshastigheder ved højeste korrosionssandsynlighed på maksi-
malt 0,5 mm/år pr. side. Denne norm giver de grundigste forudsætninger for 
vurdering af korrosionsrisiko ved at omhandle beregning af flere korrosions-
mekanismer. Dog tyder de beregnede værdier på, at de forekommende aggres-
sive korrosionsforhold ved høfdedepotet ligger langt over de tilfælde normen 
danner beregningsgrundlag for. 

I Eurocode 3 er korrosionsgraden for den værste situation opgivet til 0,55 mm/5 
år. 

Henrik Blomdal (BAC Service ApS) vurderer korrosionsaktiviteten til høj risi-
ko for mikrobiologisk korrosion fra sulfatreducerende bakterier og betegner 
korrosionsforholdene som yderst aggressive. 

Med de konstaterede elektrolytiske forhold i jorden anbefales, at flere korrosi-
onsdæmpende foranstaltninger tages i brug. 

Spunsjernene har ingen bæreevnemæssig funktion. Godstykkelsen og mod-
standsmomentet af spunsjernene skal derfor alene vælges så spunsjernene har 
den fornødne styrke og stivhed til nedbringningen. Dette medfører at profilets 
fulde godstykkelse er til rådighed for korrosion. Det er væsentligt at det er 
mindste godstykkelse af spunsjernene, der vælges profil ud fra. 

Spunsjernene skal overfladebehandles på begge sider med en god overfladebe-
handling, der både er elektrisk isolerende og tilstrækkelig elastisk. Som over-
fladebehandling skønnes kultjæreepoxy, at være det mest egnede produkt. For-
behandlingen af spunsjernet skal udføres meget omhyggeligt med en kvalitet og 
kontrol, der modsvarer den relativt dyre overfladebehandling. Det skal præcise-
res, at overfladebehandlede spunsjern transporteres, håndteres og lagres skån-
somt for at undgå skader på overfladebelægningen inden- og under nedbring-
ningen. 
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Der skal suppleres med katodisk beskyttelse af spunsvæggen umiddelbart efter 
spunsvæggen er anbragt for at forhindre grubetæringer, hvor der kan forekom-
me skader i overfladebehandlingen, som følge af nedbringningen. 

Stålkvaliteten skal svare til almindelig anvendt praksis for spunsning. Tillege-
rede eller højtlegerede stålkvaliteter vurderes ikke at være relevante, da over-
fladebehandlingen og katodisk beskyttelse er de immuniserende faktorer i dette 
tilfælde. 

Spunsprofilet bør vælges så den samlede overflade bliver mindst mulig og 
spunsvæggen bør geometrisk placeres uden "skarpe" hjørner for at give den 
bedst mulige spredning af den katodiske beskyttelsesstrøm til alle overflader. 

Som det fremgår, er de konstaterede forhold i depotet af en sådan karakter og 
aggressivitet, at forholdene ligger ud over de tilfælde som normer til bestem-
melse af korrosionsaktiviteten danner beregningsgrundlag for. Det er således 
beregningsmæssigt vanskeligt at dokumentere spunsvæggens forventede levetid 
og en fastsættelse af levetiden er som følge deraf behæftet med nogen usikker-
hed. 

Spunsvæggens levetid er som udgangspunkt defineret som den periode hvor 
spunsvæggen forventes tæt uden huller. 

Med ovennævnte tiltag, der vil samvirke ved at hæmme korrosionsaktiviteten 
på spunsvæggen vurderes en levetid for en spunsvæg med 11-12 mm godstyk-
kelse, der overfladebehandles på begge sider samt sikres med katodisk beskyt-
telse, til ca. 15 år som realistisk. Det kan dog ikke udelukkes, at der indenfor 
denne levetidsperiode lokalt vil kunne opstå mindre huller i spunsvæggen da 
"worst case" med 0,5 mm korrosionstab/år pr. side, som nævnt ovenfor, er ud 
fra et beregningsgrundlag med nogen usikkerhed, og en mindre risiko for, at 
der kan være forhold, der danner "skyggevirkning" for katodisk beskyttelses-
strøm ved beskadigede punkter i overfladebehandlingen. 

Skulle der indenfor spunsvæggens vurderede levetid opstå mindre huller, hvor 
de korrosionshæmmende foranstaltninger lokalt ikke fuldt ud har kunnet sikre 
mod grubetæringer, er funktionen af spunsvæggen ikke ophørt, da der opret-
holdes en indadrettet grundvandsgradient ved at pumpe forurenet vand op inde 
fra depotet. Opstår der huller i spunsvæggen vil det bevirke, at pumpe- og rens-
ningsudgifter for opretholdelse af en indadrettet grundvandsgradient vil forøges 
i takt med en fremadskreden korrosion af spunsvæggen. 

Korrosionsaktivitetens udvikling og i nogen grad overfladebehandlingens be-
skaffenhed vil løbende kunne følges dels ved måling af strømforbruget til den 
katodiske beskyttelse og spunsvæggens tæthed vil kunne følges ved måling af 
bortpumpet vandmængde fra depotet. 

Spunsvæggens funktionelle levetid vil være udtømt, når driftsomkostninger til 
pumpning og rensning overstiger rentabiliteten ved etablering af en ny spuns-
væg. Dette forhold er ikke afklaret i denne fase. 
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.  

Når levetiden mht. tæthed på spunsvæggen er udløbet kan det vælges at ned-
bringe en ny spunsvæg indeni eller omkring den gamle. Den gamle spunsvæg 
vil da kunne anvendes som en meget effektiv (offer)anode for katodisk beskyt-
telse i et påtrykt strømanlæg. Dog skal ny spunsvæg placeres i en passende af-
stand af den gamle (min. 1 m) og spunsvæggene skal holdes elektrisk (metal-
lisk) adskilte. Derved reduceres fremtidige udgifter til relativt dyre anodemate-
rialer på den ene af spunsvæggens sider betydeligt. 
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Bilag 1: Analyseresultater pr. 27. feb. 2004,  
   22. mar. 2004 og 2. apr. 2004  



Prøveregistrering Total-P Orthophosphat-P Magnesium pH værdi Chlorid Ledningsevne Magnesium
62000 60403 60399 60496 60382 60390 60383 21180

DS 292/Lachat DS 291/Lachat SM 3120 DS 287 DS 239 DS 288 DS 259/SM 3120
g mg/l mg/l mg/l mg/l mS/m mg/l

B204-07268-42 Mrkt. : V71B 04-02-2003 00:00 + 4,8 3,3 488
B204-07268-43 Mrkt. : V72A 04-02-2005 00:00 + 19 4,5 565 7 2800
B204-07268-44 Mrkt. : V72B 04-02-2005 00:00 + 8,8 0,026 384 5,9 1600
B204-07268-45 Mrkt. : V73 04-02-2005 00:00 + 150 20 688 8,2 3000
B204-07268-46 Mrkt. : V74 04-02-2005 00:00 + 9,3 5,5 648 6,6 2700
B204-07268-47 Mrkt. : V75A 04-02-2005 00:00 + 14 6,4 485
B204-07268-48 Mrkt. : V75B 04-02-2005 00:00 + 2,7 2,1 217
B204-07268-49 Mrkt. : V76 04-02-2005 00:00 + 330 19 698 7,6 3000
B204-07268-50 Mrkt. : V77 04-02-2005 00:00 + 0,4 0,18 1070 7,4 4300
B204-07268-51 Mrkt. : V79 04-02-2006 00:00 + 4,4 3,2 39,4 6,9 290
B204-07268-52 Mrkt. : V80A 04-02-2006 00:00 + 100 4,4 281
B204-07268-53 Mrkt. : V80B 04-02-2006 00:00 + 24 0,72 308 4,4 47000 1300
B204-07268-54 Mrkt. : V81A 04-02-2006 00:00 + 180 11 879 7,6 3600
B204-07268-55 Mrkt. : V81B 04-02-2006 00:00 + 10 0,053 1050 6,2 14000 3900
B204-07268-56 Mrkt. : V82A 04-02-2006 00:00 + 340 18 736
B204-07268-57 Mrkt. : V82B 04-02-2006 00:00 + 1,4 0,85 1250
B204-07268-58 Mrkt. : V83 04-02-2006 00:00 + 16 8,6 1100 7,3 3800
B204-07268-59 Mrkt. : V84 04-02-2006 00:00 + 5,3 0,066 597 6,2 2700
B204-07268-60 Mrkt. : V85A 04-02-2006 00:00 + 160 9,2 616
B204-07268-61 Mrkt. : V85B 04-02-2006 00:00 + 3,1 1,3 938
B204-07268-62 Mrkt. : 86B 04-02-2011 00:00 + 6,5 3 98,7 6,6 350
B204-07268-63 Mrkt. : 87A 04-02-2011 00:00 + 45 2,1 556
B204-07268-64 Mrkt. : 87B 04-02-2011 00:00 + 6,8 0,016 170
B204-07268-65 Mrkt. : 88A 04-02-2011 00:00 + 300 21 582
B204-07268-66 Mrkt. : 88B 04-02-2011 00:00 + 7,7 0,11 101
B204-07268-67 Mrkt. : 89A 04-02-2011 00:00 + 110 14 731
B204-07268-68 Mrkt. : 89B 04-02-2011 00:00 + 2,9 1,9 44,6
B204-07268-69 Mrkt. : 91A 04-02-2011 00:00 + 210 22 765
B204-07268-70 Mrkt. : 91B 04-02-2011 00:00 + 1,7 1,1 566
B204-07268-71 Mrkt. : 92 04-02-2011 00:00 + 1,5 0,097 1180
B204-07268-72 Mrkt. : V93A 04-02-2011 00:00 + 14 7,6 943
B204-07268-73 Mrkt. : V93B 04-02-2011 00:00 + 2,4 0,025 537
B204-07268-74 Mrkt. : 94A 04-02-2011 00:00 + 140 10 451
B204-07268-75 Mrkt. : 94B 04-02-2011 00:00 + 15 0,041 141
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Prøveregistrering Total-P Orthophosphat-P Magnesium pH værdi Chlorid Ledningsevne Magnesium
62000 60403 60399 60496 60382 60390 60383 21180

DS 292/Lachat DS 291/Lachat SM 3120 DS 287 DS 239 DS 288 DS 259/SM 3120
g mg/l mg/l mg/l mg/l mS/m mg/l

B204-07268-01 Mrkt. : V33A 04-01-2021 00:00 + 78 5,9 199
B204-07268-02 Mrkt. : V33B 04-01-2021 00:00 + 14 6,1 48,7
B204-07268-03 Mrkt. : V34 04-01-2021 00:00 + 28 3,6 207 4,3 43000 1100
B204-07268-04 Mrkt. : V35 04-01-2022 00:00 + 19 6,9 51,6 2,4 470
B204-07268-05 Mrkt. : V36 04-01-2021 00:00 + 250 13 829
B204-07268-06 Mrkt. : V37 04-01-2022 00:00 + 4,4 1,6 922
B204-07268-07 Mrkt. : V38 04-01-2021 00:00 + 180 12 566 8,4 2700
B204-07268-08 Mrkt. : V39 04-01-2021 00:00 + 13 4 711 3,9 3200
B204-07268-09 Mrkt. : V40 04-01-2022 00:00 + 340 21 890 7,8 4000
B204-07268-10 Mrkt. : V41 04-01-2022 00:00 + 1,7 0,93 877 6,6 4100
B204-07268-11 Mrkt. : V42 04-01-2026 00:00 + 310 33 660 7,9 3500
B204-07268-12 Mrkt. : V43 04-01-2026 00:00 + 0,064 <0,005 823 7,5 4100
B204-07268-13 Mrkt. : V44 04-01-2026 00:00 + 480 51 753 7,4 3500
B204-07268-14 Mrkt. : V45 04-01-2026 00:00 + 0,35 0,15 767 7,2 3700
B204-07268-15 Mrkt. : V46 04-01-2026 00:00 + 2,5 2 960
B204-07268-16 Mrkt. : V47 04-01-2026 00:00 + 0,18 0,18 1020
B204-07268-17 Mrkt. : V48 04-01-2026 00:00 + 3,1 2,2 838
B204-07268-18 Mrkt. : V49 04-01-2026 00:00 + 10 1,2 515
B204-07268-19 Mrkt. : V50A 04-01-2026 00:00 + 44 0,39 163 8,1 1000
B204-07268-20 Mrkt. : V50B 04-01-2026 00:00 + 1,3 1,1 28,9 7,6 200
B204-07268-21 Mrkt. : V51 04-01-2029 00:00 + 320 28 845
B204-07268-22 Mrkt. : V52 04-01-2029 00:00 + 12 0,97 168
B204-07268-23 Mrkt. : V53 04-01-2029 00:00 + 77 13 467 7,5 2300
B204-07268-24 Mrkt. : V54 04-01-2029 00:00 3 8,2 0,39 140 5,8 820 -
B204-07268-25 Mrkt. : V55A 04-01-2029 00:00 + 300 18 476
B204-07268-26 Mrkt. : V55B 04-01-2029 00:00 + 8,3 0,18 363
B204-07268-27 Mrkt. : V57B 04-01-1930 00:00 + 10 3,7 84
B204-07268-28 Mrkt. : V58A 04-01-1930 00:00 + 250 15 608 7,5 2700
B204-07268-29 Mrkt. : V61 04-02-2003 00:00 + 17 2,5 923 6,9 21000 3700
B204-07268-30 Mrkt. : V62 04-02-2003 00:00 + 7,9 2,7 954 6,1 30000 3800
B204-07268-31 Mrkt. : V63 04-02-2003 00:00 + 260 10 921 7,3 4600 3900
B204-07268-32 Mrkt. : V64 04-02-2003 00:00 + 0,43 0,35 1030
B204-07268-33 Mrkt. : V65 04-02-2003 00:00 + 110 9,8 680
B204-07268-34 Mrkt. : V66 04-02-2003 00:00 + 3,4 0,9 987
B204-07268-35 Mrkt. : V67 04-02-2003 00:00 + 85 16 775
B204-07268-36 Mrkt. : V68 04-02-2003 00:00 + 4,1 0,71 821
B204-07268-37 Mrkt. : V69A 04-02-2003 00:00 + 0,41 0,2 792
B204-07268-38 Mrkt. : V69B 04-02-2003 00:00 + 18 10 734
B204-07268-39 Mrkt. : V70A 04-02-2003 00:00 + 2 1,3 859 7,9 3600
B204-07268-40 Mrkt. : V70B 04-02-2003 00:00 + 1,5 1,1 537 7,6 2700
B204-07268-41 Mrkt. : V71A 04-02-2003 00:00 + 360 47 629
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Vandprøver dato pH Cl -  (%)
SO 4

2- 

(mg/l)
Ca 2+ 

(mg/l)

Syrekap. 
M.værdi 

(ml)

Lednings
evne 

(ms/cm)
V34 22.03.04 3,7 0,32 1100 280 - 11,5
V35 22.03.04 3,5 0,09 510 120 - 3,9

V34/V35 22.03.04 8 0,04 50 80 2,9 1,7
V38 22.03.04 7,3 1,46 1300 550 34,2 42,9
V39 22.03.04 4,4 1,23 1300 340 - 36,1
V58A 22.03.04 7 1,01 580 400 34,2 30,5
V58B 22.03.04 3,5 0,52 1000 220 - 16,8
V58C 22.03.04 7,6 0,02 110 60 3,7 1,3
V73 22.03.04 7,6 1,23 450 280 42,3 35,7
V74 22.03.04 6,3 0,91 1100 300 3,3 27,7

V73/V74 22.03.04 6,6 0,08 220 80 2,6 3,6
V86A 22.03.04 - - - - - -
V86B 22.03.04 5,7 0,12 380 140 1,3 4,7
V86C 22.03.04 7,3 0,05 70 100 3,7 2

Vandprøver dato pH Cl -  (%)
SO 4

2- 

(mg/l)
Ca 2+ 

(mg/l)

Syrekap. 
M.værdi 

(ml)

Lednings
evne 

(ms/cm)
V97 02.04.04 6,6 0,77 1060 500 9,8 24,2
V100 02.04.04 7,2 0,94 1090 1000 15,8 28,4
V101 02.04.04 4,5 1,05 1090 700 14,3 31,2
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Bilag 2: Notat fra BAC Service ApS 



 

BAC Service ApS Telefon  70 20 76 12 E-mail  stoffer@bacservice.dk 
Lindeparken 3 Mobil  40 32 70 12 Web-site   www.bacservice.dk  
4690 Haslev Telefax  70 20 78 12 CVR nr. : 16 24 11 99 

 
Haslev, den 15. marts 2004 

 
 

Vurdering af korrosionsforholdene omkring en evt. 
stålspunsvæg ved høftedepot på Harboøre Tange 

 
 
1. Formål 

 
Formålet med dette notat er at vurdere korrosionsforholdene og dermed korrosionshastigheden 
på ståloverflader i det meget specielle miljø, på baggrund af modtagne oplysninger fra Allan 
Andersen, COWI, og samtale med Freddy Steen Petersen, Ringkøbing Amt, om beliggenhed, 
jordbunds forhold, kemisk komposition, ledningsevne, iltforhold, osv. såvel vertikalt som hori-
sontalt. 

 
 
2. Baggrund 

 
600 meter spunsvæg tænkes opført rundt omkring kemikaliedepot ved høfde på Harboøre Tange 
 
2.1. Geologi 

Harboøre Tange er gammel litorinazone og boreprøver viser en vertikal profil med litori-
nasand fra terrænoverflade til kote ca. -3 m, herefter et lerlag af ca. 0,5 m mægtighed til 
kote ca. -3,5 m, efterfulgt af et lag sand og silt med en mægtighed på ca. 4 m til kote ca. 
-7,5m hvorefter der til boreprøves bund i kote ca. -13 m kun forekommer postglacial fjord-
ler. 
 
Litorinasand er, hvad man normalt vil kalde velbeluftet med højt indhold af fri oxygen ved 
overflade og aftagende i dybden, hvorimod lerlag normalt er Oxygenfattig eller ligefrem 
oxygen blokerende og fremkalder anaerobe (oxygenfri) tilstande. 
 

2.2. Kemi 
Udover litorinazones naturlige høje klorid indhold op til ~ 4% har området også været re-
cipient for kemikalieaffald fra diverse kemiske produktioner. 
 
Den kemiske sammensætning af kemikalieaffaldet er ukendt og hovedsagelig af uorganisk 
karakter med pH-værdier svingende typisk fra 2,4 til 8,4 jævnt fordelt over hele området. 
Lavere pH-værdier kan frygtes at forekomme specielt i væske fase umiddelbart over lerlag 
i kote ca. -3 m. 
 
Det vandfyldte lerlag i kote ca. -3 m til -3,5 m forventes at være oxygenfattig eller lige-
frem oxygen blokerende og fremkalder anaerobe tilstande i og under lerlaget. 
 



 

 

I sand og silt lag med en mægtighed på ca. 4 m til kote ca. -7,5m under lerlag forventes 
anaerobetilstande og da silt er organisk materiale vil der være høj risiko for mikrobiolo-
gisk korrosion fra sulfatreducerende bakterier. 
 
 

3. Vurdering af korrosionsforhold 
 
Udfra ovenstående, så må korrosions forholdene på stedet betegnes som yderst aggressive, idet 
alt det der skal til for at minimerer/eliminere holdbarhed af stål under terræn er tilstede, nemlig: 
fugt/vand, høje klorid indhold, varierende indhold af fri oxygen, varierende og lave pH-værdier 
samt anaerobe tilstande med organisk materiale og vand. Dvs. alt der er nødvendigt for at få 
mikrobiologisk korrosion fra sulfatreducerende bakterier og fungi. 
 
Det er oplevet, at anaerob mikrobiologisk korrosion i oxygenfrit bundvand med organisk mate-
riale under dieselolie har gennemtæret en 5 mm stålplade på 1¾ år. 
 
 

4. Korrosionsminimerende/beskyttende foranstaltninger 
 
Ved ovenfor beskrevet miljø skal alle korrosionsdæmpende foranstaltninger tages i brug dvs. 
kombinationen af elektrokemi og isolering af ståloverfladen fra det aggressive miljø. 
 
Ingen at de to metoder kan stå alene, idet elektrokemien ikke kan levere tilstrækkelig høj strøm-
intensitet til alle punkter på en spunsvægoverflade (specielt i indvendige hjørner) og den mind-
ste beskadigelse af isolationsbelægningen bare vil føre til forceret korrosion i det beskadigede 
område. Derfor skal katodisk beskyttelse og elektrisk isolerende overfladebelægning anvendes i 
kombination, hvis man skal have håb om at opnå, at spunsvæggen er tæt i mindst 20 år. 

 
4.1. Katodisk beskyttelse 

Katodisk beskyttelses anlæg skal formentlig designes ud fra 35-50 mA/m² nøgen stålover-
flade (normalt for litorinaområde 15-25 mA/m²) for at kunne hæmme korrosion fra den la-
ve pH-værdi og for at opnå beskyttelsespotentiale under anaerobetilstande på -950 mV 
versus en Cu/CuSO4 referenceelektrode, som foreskrevet for �spudcans� på bore-
/produktionsplatforme i Offshore industrien. 
 

4.2. Elektrisk isolerende overfladebelægning 
For at eliminerer effekten fra: 

− �forskel i oxygen indholds celler�, der er en af de drivende elementer i korrosionen 
− metal opløsning fra syreangreb ved lave pH-værdier 
− minimering af energiforbrug til det katodiske beskyttelsesanlæg 

skal alle spunsjern overfladebehandles på alle flader og i hele længden. 
 
For at minimerer belægningsskader hidhørende fra: 

− transport og håndtering, må der kun anvender kunststofstroppe osv. (wire, kæder 
og kroge er forbudt) 

− Ramning skal installation/ramning udføres ved vibrering. 



 

 

 
5. Konklusion 

 
Ved ovenfor konstaterede miljø skal alle korrosionsdæmpende foranstaltninger tages i brug dvs. 
kombinationen af elektrokemi og isolering af ståloverfladen fra det aggressive miljø. 
 
Ingen af de to metoder kan stå alene, derfor skal katodisk beskyttelse og elektrisk isolerende 
overfladebelægning anvendes i kombination, hvis man skal have håb om at opnå, at spunsvægen 
sikrer mod udsivning i mindst 20 år. 
Ønskes yderligere sikkerhed mod utæthed kan ekstra tykke spunsprofiler anvendes (korrosions-
tillæg). 
 
Etablering af pilot anlæg må kraftigt anbefales, da design data for beskadigelse af overfladebe-
lægning på spunsjern og strømintensitet for dette meget specielle område og tilfælde, ikke er 
tilgængeligt i litteraturen. 

 
 
 
 
 
 
 
BAC Service ApS 
Henrik Blomdahl 
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Bilag 3: Korrosionsberegninger udført af   
   Satzgitter Mannesmann Forschung 
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Bilag 4: Korrosionsberegninger udført af COWI 



Høfdedepot på Harboøre Tange, Vurdering af korrosionsrisiko på spunsvæg Beregnet udfra analyseresultater
 pr.22.03.2004 og 2.04.2004

Beregning af korrosionsrisiko i.h.t. DIN 50 929 Teil 3

Fri korrosion under vandlinien Ligning 7 Wo    = N1    + N3    + N4    +  N5    + N6    + N3/N4

Jf. tabel 7 Wo    = <-8 ~ grubetæring og lokalkorrosion HØJ/ fladekorrosion MIDDEL
Wo    = .-1 til -4 ~ grubetæring og lokalkorrosion RINGE/ fladekorrosion MEGET RINGE

N-værdier jf. tabel 6

Korrosion ved vand/luft grænsen Ligning 8 W1    = Wo    - N1    + N2   x N3    

W1    = <-8 ~ grubetæring og lokalkorrosion HØJ/ fladekorrosion MIDDEL
W1    = .-1 til -4 ~ grubetæring og lokalkorrosion RINGE/ fladekorrosion MEGET RINGE

Middel korrosionstab Tabel 8 W1 og W0 <-8 Korrosionshastighd på overflader: mm/år 0,1
Indtrængningsdybde ved grubetæring: mm/år 0,5

W1 og W0 .-1 til -4 Korrosionshastighd på overflader: mm/år 0,02
Indtrængningsdybde ved grubetæring: mm/år 0,1

Korrosion, anodiske/katodiske områder Ligning 3 BA    = Z1    + Z2    + Z4    + Z5    + Z6    + Z7    + Z8

Ligning 4 BK    = Z1    - Z2    + Z4    + Z5    + Z6    +

Z-værdier jf. tabel 1
BA    = laveste værdi=-26 Stigende korrosionsaktivitet ved faldende værdier
BK    = højeste værdi=10 Stigende korrosionsaktivitet ved stigende værdier
Tabel 3 BA    < -8 BK    > 4 medfører MEGET HØJ korrosionsaktivitet

H+ Cl- SO4
-- Ca++

1,01 35,45 96,04 40,08

0.1N H+
pH Cl- SO4

-- Ca++ H+ Cl- SO4
-- Ca++

 (Cl-)+(SO4--) (N3 =) Wo    = W1    = (Z2)    Ohm cm  (Cl-)+2(SO4--) (Z7=)   BA    = BK    =

ml/100ml % mg/l mg/l mol/m3 mol/m3 mol/m3 mol/m3

V34 3,7 0,32 1100 280 0,090 11,454 6,986 23,00 -4 -13 -12 87 23,00 -2 -26 7
V35 3,5 0,09 510 120 0,025 5,310 2,994 10,65 -4 -13 -12 256 10,65 -2 -25 7

V34/V35 2,865 8 0,04 50 80 2,865 0,011 0,521 1,996 1,05 -2 -4 -1 588 1,05 0 -18 10
V38 34,15 7,3 1,46 1300 550 34,15 0,412 13,536 13,723 27,48 -6 -5 -6 23 27,48 -2 -23 10
V39 4,4 1,23 1300 340 0,347 13,536 8,483 27,42 -6 -17 -18 28 27,42 -2 -24 9

V58A 34,16 7 1,01 580 400 34,16 0,285 6,039 9,980 12,36 -4 -4 -3 33 12,36 -2 -22 10
V58B 3,5 0,52 1000 220 0,147 10,412 5,489 20,97 -4 -14 -13 60 20,97 -2 -26 7
V58C 3,71 7,6 0,02 110 60 3,71 0,006 1,145 1,497 2,30 -2 -6 -3 769 2,30 0 -21 10
V73 42,295 7,6 1,23 450 280 42,295 0,347 4,686 6,986 9,72 -4 -3 -2 28 9,72 -1 -20 10
V74 3,255 6,3 0,91 1100 300 3,255 0,257 11,454 7,485 23,16 -4 -11 -10 36 23,16 -2 -23 10

V73/V74 2,555 6,6 0,08 220 80 2,555 0,023 2,291 1,996 4,60 -2 -6 -3 278 4,60 -1 -20 10
V86A
V86b 1,255 5,7 0,12 380 140 1,255 0,034 3,957 3,493 7,95 -4 -10 -9 213 7,95 -1 -20 10
V86c 3,735 7,3 0,05 70 100 3,735 0,014 0,729 2,495 1,47 -2 -4 -1 500 1,47 0 -18 10

0.1N H+
pH Cl- SO4

-- Ca++ H+ Cl- SO4
-- Ca++

 (Cl-)+(SO4--) (N3 =) Wo    = W1    = (Z2)    Ohm cm  (Cl-)+2(SO4--) (Z7=)   BA    = BK    =

ml/100ml % mg/l mg/l mol/m3 mol/m3 mol/m3 mol/m3

V97 9,8 6,6 0,77 1060 500 9,8 0,217 11,037 12,475 22,29 -4 -4 -3 41 22,29 -2 -23 10
V100 15,8 7,2 0,94 1090 1000 15,8 0,265 11,349 24,950 22,96 -4 -3 -2 35 22,96 -2 -23 10
V101 14,3 4,5 1,05 1090 700 14,3 0,296 11,349 17,465 23,00 -4 -6 -1 32 23,00 -2 -24 9

Molvægt g/mol
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