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Björn Carlsson, QTF AB, har i över 20 år arbetat med problem i tekniska
vätskesystem och har i detta kompendium sammanställt en del av de olika
former av korrosion och orsaker till driftproblem som förekommer i kyl-, frys-,
värme- och återvinningssystem.
Havererade pumpar eller ventiler, läckage och förlorad effekt hör till vardagen
för de flesta operatörer av kyl-, frys-, värme- och återvinningssystem.
En säker och bestående åtgärd uppnås inte alltid, eftersom den erforderliga
specialkompetensen saknas hos många av de traditionella aktörerna. Det
händer att de välmenande åtgärderna bara förvärrar situationen och därmed
ökar kostnaderna för operatören.
En sakkunnig systembesiktning och laboratorieanalys av vätskan ger möjlighet
att undvika haverier.
Ett sådant förfarande uppdagar svagheter och pekar på begynnande problem,
samt ger åtgärdsförslag som kan spara både pengar och frustration.
Oberoende av om systemet är nytt eller redan i drift sedan tiotals år kan en
analys som kostar några tusenlappar spara hundratusentals kronor.
De föreslagna åtgärderna, om de genomförs rätt, kan förbättra
energieffektiviteten, förhindra haverier och därpå följande produktionsstopp
samt öka livslängden på systemets komponenter.
I dag, då företag har både kvalitetssystem och miljöcertifikat, bör det ingå som
en självklar del av riskhantering att även dessa för företagsledningen oftast
osynliga delar av processerna är professionellt omskötta.
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Korrosion i tekniska vattensystem
Korrosion på insidan av rörledningar och komponenter i våra vanligast
förekommande vätskesystem, kyl- och värmeinstallationer, är inte särskilt
allmänt uppmärksammat men har av olika anledningar ökat markant de
senaste 10-15 åren.
De skador som uppträder kostar samhället åtskilliga tiotals miljoner kronor
årligen i reparationskostnader och försämrad verkningsgrad vid energiöverföring.
Till detta kommer industriellt produktionsbortfall när de tekniska vattensystemen havererar eller inte fungerar som ursprungligen var avsett.
Korrosion är enkelt uttryckt en nedbrytning eller förändring av ett material
på grund av faktorer i dess omgivning.
TNC, Terminologicentrum, anger i TNC 40 Korrosionsordlista: angrepp på
ett material genom kemisk eller elektrokemisk reaktion med omgivande
medium.
Som kommentar sägs: Med korrosion kan man avse dels en process, dels
den skada som uppkommer vid denna process. Vanligen avses korrosion
av en metall. I korrosion innefattas ibland även angrepp genom fysikalisk
upplösning i flytande metall eller organiskt lösningsmedel.
Vätskan som normalt används är vatten eller vattenbaserade lösningar av
t.ex. glykoler, sprit eller salter.
Eftersom vatten är den mest använda komponenten är följaktligen de flesta
korrosionsproblem vattenrelaterade.
TNC 40 anger för elektrokemisk korrosion: korrosion som försiggår genom
elektrodreaktioner, vanligen i fuktig miljö.
Vatten är ett unikt ämne med mycket stor förmåga att lösa eller reagera
med gaser och fasta material, vilket ofta gör vatten till något som är fjärran
från den rena vätska som vi normalt uppfattar den som.
Korrosionsprocessen på en metallyta i kontakt med vatten är en
elektrokemisk reaktion mellan ett oädelt (anod) och ett mera ädelt område
(katod). Mellan dessa områden utvecklas ett galvaniskt element som frigör
elektroner från metallytan. En galvanoelektrisk strömbana skapas mellan
de båda ytorna. Strömmens storlek är beroende av vätskans förmåga att
bära metalljoner. Vätskan fungerar som en ackumulatorvätska (Jämför
blyackumulatorers oxidations- och reduktionsprocess).
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De frigjorda elektronerna reagerar med andra joner eller syre som är löst i
vätskan. Vid denna process bildas korrosionsprodukter (oxider) som
avsätter sig på metallytorna eller följer med vätskeflödet runt i systemet.
Beroende på mängden tillgängligt syre och vilka material som är
inblandade i processen skapas olika oxider.
Enkelt uttryck kan man säga att våtkorrosion och brand är likartade
händelser. Båda är oxidationsprocesser men korrosionen fortgår relativt
långsamt. Syre är en vital komponent i förloppen.

BRANDTRIANGELN

SYRE

VÄRME

BRÄNNBART MATERIAL

KORROSIONSTRIANGELN

SYRE

LEDNINGSFÖRMÅGA
(SALTHALT)

SURHET (pH)
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De vanligaste oxiderna i detta sammanhang är järnoxider såsom rödrost
(Fe2O4) eller svartrost (Fe3O4), även kallad magnetit, vår vanligaste
järnmalm. De konstruktionsmetaller som vi dagligdags hanterar är
raffinerade produkter av de metalloxider och metalloxidblandningar som
uppträder i jordskorpan. Oxiden är den naturliga statusen för en metall.
Detta medför en strävan hos metallen att återgå till naturen såsom en oxid.
I tekniska vattensystem uppträder korrosion i lite olika former.
De vanligaste korrosionsformerna är:
•
•
•
•
•
•

Allmän korrosion
Galvanisk korrosion
Erosionskorrosion
Spaltkorrosion
Mikrobiologiskt inducerad korrosion
Lokal gropkorrosion eller pitting

Allmänkorrosion är, som namnet säger, en i stort sätt likformig
nedbrytning av hela metallytan.

ALLMÄNKORROSION
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Galvanisk korrosion uppträder där två metaller av olika ädelhet är
förbundna med varandra i en vattenlösning som kan fungera som
ackumulatorvätska. Den oädlare metallen blir då offeranod och bryts ner,
samtidigt som den ädlare skyddas. Detta är fallet när zinkanoder monteras
på ett fartygsskrov för att skydda skrov och propellrar.

GALVANISK KORROSION

Erosionskorrosion är resultatet av en slipverkan som erhålls antingen på
grund av hög vattenhastighet eller genom att vattnet innehåller ett
slipmedel, partiklar av olika ursprung t.ex. sand, svetsslagg eller
korrosionsprodukter.
Det skyddande oxidlager som bildats på metallen slipas bort och den rena
metallen exponeras så att ny oxid bildas som också slipas bort. Detta ökar
mängden slipande partiklar i vätskan och processen accelererar.

Erosion

Kavitation

Nötning
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Spaltkorrosion uppträder där vätskan blir stillastående i ett litet utrymme
eller i en spalt mellan två komponenter.
Vätskan i utrymmet förändras genom att t ex kloridhalterna ökar och
syrehalten minskar. Detta medför att vätskan utanför spalten med sin
annorlunda sammansättning blir katodisk och en elektrokemisk cell skapas
(s.k. koncentrationscell). Så fort en sådan cell har skapats så kommer dess
aktivitet att öka beroende på syrabildning i spalten med åtföljande sänkt
pH. Spaltens vätska blir aggressiv mot metaller.

SPALTKORROSION

Mikrobiologiskt inducerad korrosion uppkommer på grund av
att alger, bakterier och annan biologisk verksamhet påverkar
metallytorna genom att avge restprodukter, t.ex. slem, som
lägger sig på metallytorna, eller genom att angripa metallen.
(t.ex. järnreducerande bakterier). Även direkt beväxning på ytan angriper
metallen genom att en koncentrationscell skapas.
Mikrobiologisk korrosion är orsak till åtskilliga haverier och försämrad
verkningsgrad, ofta på grund av att driftpersonalen inte känt till företeelsen
och därmed inte heller vad följderna kan bli.

MIKROBIOLOGISKT INDUCERAD
KORROSION
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Punktfrätning (engelska pitting) är den lömskaste av korrosionsprocesserna. Den uppträder punktvis på små områden i vätskesystem
utan att förutsättningarna för korrosion egentligen finns.
Punktvisa anodiska områden uppträder eller skapas på metallytorna och
ett kraftigt lokalt angrepp mot metallen uppträder.
Initieringen av de punktanodiska områdena är ofta beroende av att
korrosionsprodukter eller andra orenheter i vätskan avsätter sig som ett
lock över metallytan.
Under detta lock börjar en process liknande den som uppträder vid
spaltkorrosion och en galvanisk cell skapas.
Vid punktkorrosion är det vanligt med korrosionshastigheter på flera
tiondels millimeter per år (vid speciella förutsättningar upptill flera millimeter
per år). Eftersom materialtjockleken i tekniska vattensystem normalt är
mellan 1 och 3 millimeter blir tiden för systemets livslängd förkortad från
den tänkta 40-50 år till 5-10 år.

PITTING
(Punktfrätning)
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Vattenkvalitetens betydelse.
Vattenkvaliteten har en avgörande inverkan på korrosionsuppkomsten. I
första hand beror korrosionen på mängden lösta ämnen, gaser lösta i
vätskan, alkalitet, surhet (pH), temperatur, ledningsförmåga (konduktivitet),
partikelinnehåll och organisk påväxt (bakterier, alger, mm, engelsk
benämning fouling).
Syret är alltid en komponent i oxidbildningen. Syre löst i vatten är den
största orsaken till korrosionsuppkomst.
Den första oxidbildningen på metallytan har en skyddande verkan genom
att oxidsiktet har en högre motståndskraft mot angrepp än den rena
metallen. En helt syrefri miljö kan vara mer skadlig än en miljö där
syrehalten tillåter en viss oxidbildning.
Då syret är en del i den elektrokemiska reaktionen mellan en metall och
vatten, kan korrosionshastigheten sättas i relation till syreinnehållet i
vattnet. Syrets löslighet i vatten är beroende på tryck, temperatur och
salthalt i vattnet. Förhöjt tryck på vattnet ökar dess förmåga att binda syre
(Henrys lag). Förhöjd salthalt minskar syrets löslighet men underlättar den
galvaniska processen. Samma är förhållandet med ökad temperatur.
I slutna trycksatta värmesystem kommer de gaser som drivs ur vattnet på
grund av temperaturhöjningen, att ställa sig som bubblor på högpunkter i
systemet. som måste avluftas, dels för att upprätthålla vätskecirkulationen,
dels för att förhindra en initiering av korrosion i systemet.
Ett korrosionsangrepp utvecklas i vattenlinjen mellan gasbubblan och
vattnet. Om avluftning inte sker kommer det syre som ej övergått till
metalloxid att åter lösa sig i vattnet vid temperatursänkning.

9
QTF Sweden AB

Tel: +46(0)480-43 00 80

Box 709 – Slöjdaregatan 5
SE 391 27 KALMAR

E-post: qtf@qtf.se
Internet: www.qtf.se

Copyright Björn Carlsson 2011

Vattens förmåga att binda gaser (Henry´s law).
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Gasvolym

Övermättat
område

Tryckkurva

Undermättat
område

Temperatur

Vattens förmåga att lösa gaser beror på temperatur, tryck och salthalt.
I det övermättade området förekommer gasen både som löst i vätskan och
som fria bubblor. I detta område kan avluftning ske.
I det undermättade området måste de utlösta gaserna omvandlas
till fria luftbubblor innan de kan avlägsnas ur systemen. En aktiv avgasning
måste utföras. Värme- och köldbärare som innehåller gaser utsätts för tryckoch temperaturändringar i systemen. Minskat tryck och högre temperatur får till
följd att gasen frigörs och påverkar vätskeflöde och värmeöverföring. Isolerande
bubbelskikt skapas på värmeväxlande ytor (fouling). Problemet ökar med
areabelastningen (t.ex. i W/m2) i den värmeöverförande apparaten.
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VATTENHASTIGHETENS INVERKAN PÅ KORROSION
Stål i sjövatten
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materialtjocklek
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(Källa Corrosion Handbook)

SYRGASINNEHÅLLETS INVERKAN PÅ KORROSION

Mjukt stål i långsam strömmande vatten innehållande 165 ppm CaCl2
g/m2 röryta och dag
som oxiderar
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Syret som förbrukas i oxidationsprocessen skapar en drivkraft för nytt syre
att ersätta den förbrukade mängden, allt enligt naturens strävan att
utjämna, i detta fall mellan den syrerika omgivningen och den jämförelsevis
syrefattiga miljön inuti i rörsystemet.
Utbytet är beroende av systemets täthet mot inträngning av gasmolekyler,
d v s hur väl rörarbetet är utfört samt om ingående detaljer kan fungera
som ett osmotiskt membran och släppa igenom gaser men inte släppa ut
vätska. Detta är en effekt som kan uppkomma t ex med plastmaterial. Äldre
golvvärmesystem med plastslang är kända för att ha denna effekt. Numera
uppger fabrikanterna att slangen är försedd med syretätt skikt. Detta
innebär inte att den är gastät utan den uppfyller normen DIN 4726, denna
säger att inträngning av mängden syre inte får överstiga 0.1 mg/liter
slangvolym och dygn.
Mycket av det syre som förekommer i våra tekniska vattensystem, har
kommit in via spädvattentillförsel vid tillbyggnader, reparationsarbeten eller
utbyte av komponenter, med ständiga tappningar och påfyllningar av
vätska.
Andra gaser och ämnen som förekommer och kan vara skadliga är vätgas
(H2), koldioxid (CO2) och svavelväte (H2S).
Vätgas är en gas som bildas vid korrosionsprocessen. Vatten består av en
syreatom och två väteatomer (H2O) som sönderdelas vid den galvaniska
processen. Syredelen deltar i korrosionsprocessen medan vätet ger en
försurande effekt genom ökning av mängden fria vätejoner (lägre pH).
Förutom att vätskan på detta sätt underhåller och ökar korrosionsprocessen, kan utmattningskorrosion uppstå genom att de små
väteatomerna tränger in i metallen och skapar blåsor med försämrad
hållfasthet (vätesprödhet) som följd.

VÄTGASINDUCERAD KORROSION
Ytsprickor
Blåsor

Inre blåsbildning
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Koldioxid är en gas som bildas vid förbränning, växtsyntes,
jäsningsprocesser m.m. Den binder sig till kalkhaltiga material. Den löser
sig lätt till vatten och bildar under tryck tillsammans med vatten kolsyra
(H2CO3).
Kolsyra är en svag syra som har en pH-sänkande effekt (försurande) och
verkar lösande på kalkhaltigt material. I vatten med viss hårdhet är kolsyran
bunden till hårdhetsbildaren, då denna faller ut som t.ex pannsten, frigörs
kolsyran. Kolsyra tillsätts ofta på vattenverken i vårt dricksvatten.
I ett trycksatt tekniskt vattensystem kan stora mängder koldioxid lösa sig
som kolsyra.
En viss del utgörs av ”tillhörande kolsyra”, ett överskott verkar som
aggressiv kolsyra och angriper metaller och verkar lösande på olika ämnen.
Många naturliga mineralvatten innehåller koldioxid i form av kolsyra som
upptagits i den mark den passerat. Läsk och öl innehåller kolsyra som
antingen tillsatts under tryck eller bildats vid jäsningsprocessen.
Om kapsylen tas av en sådan flaska kommer kolsyran att dela upp sig i
sina komponenter, koldioxid och vatten, eftersom kolsyra normalt inte
existerar som vätska vid atmosfärstryck.
Även förhöjd temperatur minskar lösligheten i vatten.
På grund av sin förmåga att bilda en vätska tillsammans med vatten, är
halveringstiden för koldioxid bundet till vatten förhållandevis lång tid
(halveringstid ca 10 timmar).
Detta gör det svårt att avlägsna gasen ur systemen.
Svavelväte i de tekniska vattensystemen bildas oftast genom nedbrytning
av organiskt material (bakterier, alger mm.). Det är äggviteämnena i det
organiska materialet som reagerar med omgivningen och bildar svavelväte.
Svavelväte är ett ämne som är mycket aggressivt mot metaller. Det har en
karakteristisk lukt av ruttna ägg.
I moderna kylsystem med glykolblandat vatten kan glykolen bli en
näringslösning för organiskt material som fått tillträde till systemet. Detta
sker ofta genom illa skötta och underhållna blandningskärl för påfyllning av
spädvätskeblandning. En del av blandningen blir kvar i kärlet och utsätts för
nedbrytning genom syre och organiskt material. Detta blandas med ny
vätska och tillförs systemet vid påfyllning.
Initiering av korrosionsangreppet har därmed skett.
Dagens miljöanpassade glykoler är komponerade för att brytas ner inom
28 dagar till 90-95%, av syre och bakterier.
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För att undvika haverier och driftstörningar med åtföljande akuta insatser
finns ett antal åtgärder som kan och bör beaktas.
Vid nybyggnad ska materialval ske på sådant sätt att galvaniska element
inte uppkommer.
Material som väljs får inte ligga för långt ifrån varandra i metallernas
elektrolytiska spänningskedja.
Arbete skall utföras så att största möjliga täthet erhålls. Gör hellre en
svetsad röranslutning än en gänggång med lin eller liknande tätning.
Kontrollera att valt material ej kan ge osmotisk effekt (t.ex. plastmaterial).
Välj rördimensioner och komponenter så att vätskehastigheten inte
förorsakar erosionskorrosion eller kavitation.
Skölj systemen noga, eventuellt sektionsvis.
Alternativt kan sköljvattnet pressas ut med kvävgas.
Detta gör visserligen att det finns gaser kvar som också måste evakueras
från systemet men de är inte metallskadande.
Efter sköljning och renspolning av systemen fylls det med vätska som
därefter snabbavgasas och filtreras.
Kontrollera att tillgängligt vatten lämpar sig för tekniskt ändamål.
Blanda med rätt proportioner frysskyddstillsats av rätt teknisk kvalitet, när
den skall tillsättas.
Planera arbetet så att avtappning och påfyllning sker så lite som möjligt
under byggtiden.
Se till att avgasnings- och reningsutrustning finns ansluten under drift och
igångsättning.
Kontrollera gashalterna vid driftsättningen.
Skicka vätskeprov till laboratorium för kontroll av mängden föroreningar i
vätskan. Detta ger värden som vid senare provtagning kan jämföras med
systemvätskan och ge information om vilka metaller och ämnen och i vilken
mängd de lösts i vattnet.
I befintliga system kan korrosionsprocessen ha startat, ofta på grund av att
kunskapen om olika sätt att med lägsta kostnad uppnå maximal
driftekonomi och livslängd på systemen tenderar att mer övergå i tro och
förhoppning än i vetskap genom kontroll och uppföljning av systemen.
15
QTF Sweden AB

Tel: +46(0)480-43 00 80

Box 709 – Slöjdaregatan 5
SE 391 27 KALMAR

E-post: qtf@qtf.se
Internet: www.qtf.se

Copyright Björn Carlsson 2011

När problem och haverier börjar bli för betungande, är det lätt att välja den
åtgärd som verkar vara den billigaste, snabbaste och enklaste utvägen ur
problemen.
Har inte den som beslutar tillräcklig kännedom om bakgrunden till
problemen är det troligt att det är nu problemen verkligen gör sig påminda.
I stort sett 100 procent av de problem som uppkommer i tekniska
vattensystem kan hänföras till den enskilt viktigaste komponenten i
systemet, det energiöverförande mediet, i allmänhet vatten eller kemiska
lösningar med vatten som bas.
Kemiska lösningar används oftast för att sänka fryspunkten på vätskan och
förhindra korrosion (genom så kallade inhibitorer) på systemets
komponenter.
Tillsatser till rent vatten kan tyvärr bara försämra vattnets energiöverförande egenskaper, en nackdel som måste accepteras för att de nya
egenskaper som man försöker skapa med tillsatsen skall erhållas.
Ytterligare en nackdel är att tillsatsen omedelbart skapar ett behov av
kontroll, eftersom de kemiska ämnena inte är stabila och genom felaktig
hantering eller i fel omgivningsmiljö kan ge helt motsatt effekt än den som
var tänkt, genom nedbrytning eller bildande av nya ämnen.
Om så är fallet eller hur långt processen accelererat, kan konstateras
genom analys av ett vattenprov.
Med detta som underlag kan rätt åtgärder utföras.
Gasernas inverkan på energieffektiviseringen blir större och större i och
med den optimering som i dag sker av ingående komponenter. Betydelsen
ökar dessutom eftersom energikostnaderna skjuter i höjden och
energiproduktionen kan påverka vår miljö och kanske också den globala
uppvärmningen. Den strävan som finns att omsätta så lite energi som
möjligt motverkas om gasinnehållet är högt och även av att moderna
köldbärarblandningar har miljöanpassats för att inte ha skadlig inverkan vid
ofrivilliga utsläpp. Förtillverkade återvinningssystem, aktivt styrda pumpar
och produkter samt komponenter för injustering och balansering av de
system som ska fördela kyla och värme, kräver att en homogen ideal
vätska används i våra energiöverförande system om den teoretiska
verkningsgraden ska uppnås. Om vätskan inte uppfyller de krav som
branschen förutsätter kan systemen tappa energieffektivitet med upp till
flera 10-tals procent. Köldbärarblandningar bryts ned och måste ersättas
samtidigt som de gamla köldbärarblandningarna måste skickas till dyrbar
destruktion. Livstidskostnadskalkyler (LCC) blir felvisande och den
ansvarige har en installation som kommer att ge honom bekymmer under
hela dess livslängd.
16
QTF Sweden AB

Tel: +46(0)480-43 00 80

Box 709 – Slöjdaregatan 5
SE 391 27 KALMAR

E-post: qtf@qtf.se
Internet: www.qtf.se

Copyright Björn Carlsson 2011

Vätskans utseende före och efter snabbavgasning.

Koldioxids inverkan på skyddsfilmsbildningen på
metaller.

Källa: Pumphandboken
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Koldioxidkomplexet

Källa: Pumphandboken

Källa: Pumphandboken

När gasmängden i vätskan ökar, böjer pumpkurvan av
och pumpen kan få två driftpunkter.
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Snabbavgasningens inverkan på kondenseringstrycket (Bar).
Jämnförelse av driftbetingelser på kylmaskiner Clivet WR H22140 före och efter
Snabbavgasning av systemvätska på kondensorsidan.
Gasinnehåll vid start 11.8 mg syre/liter, efter avslutad avgasning 0.8 mg syre/liter.

25
20
15

Kondenseringstryck
Före avgasning

10

Kondenseringstryck
Efter avgasning

5
0
KA2:1

KA2:2

KA3:1

KA3:2

Snabbavgasningens inverkan på energiförbrukningen
Minskad energi kw i genomsnitt / kompressor.

KA2:1
KA2:2
KA3:1
KA3:2

6,43
3,87
1,68
2,88

Mätning utförd av Comfortgruppen, Karlskrona.
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Utfällning av kalciumkarbonat vid olika hårdhet och temperatur.
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Vad är korrosion.
KORROSIONSSKADA:
TOTALHAVERI
KRAFTIG MATERIALFÖRTUNNING
HÖG FREKVENS AV LÄCKAGE GENOM
GROPFRÄTNING OCH SPRICKBILDNING
PRIMÄR KORROSIONSORSAK:
ALLMÄN KORROSION
GALVANISK KORROSION
KORNGRÄNSFRÄTNING
AVLEGERING
AVLAGRINGSKORROSION
GROPFRÄTNING (PITTING)
SPALTKORROSION
EROSIONSKORROSION
STRESSKORROSION
UTMATTNINGSKORROSION
NÖTNINGSKORROSION
SEKUNDÄR KORROSIONSORSAK:
OFÖRUTSEDDA BIDRAG FRÅN:
TILLVERKARE
ENTREPRENÖR
KONSULT
ANVÄNDARE
DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL
PÅVERKAN FRÅN UNDERSYSTEM
GALVANISK PÅVERKAN FRÅN ELSYSTEM
MAGNETISK PÅVERKAN FRÅN ELSYSTEM
ÄNDRING AV VATTENKVALITET:
SALTHALT
SYREHALT
VÄTSKEHASTIGHET
TEMPERATUR
pH
FÖRSMUTSNING
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