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Korrosionsförsök i östersjövatten med värmeväxlar
tuber av olika metalliska material

S Henrikson och L Knutsson

Cf SAMMANFATTNING

Sjutton olika tubmaterial har exponerats för kontinuerligt
och intermittent strömmande östersjövatter (0.4 % Cl~) av
50°C temperatur under maximalt 15 000 h. Proverna har dels
bedömts visuellt under pågående exponering, dels visuellt
och med hjälp av metallografisk undersökning efter avslutad
provning.

Helt korrosionsbeständiga i såväl invalsat som svetsat ut-
törande har följande material varit: Titan, CuNi30MnlFe,
Alloy 825 och de austenitiska rostfria stälen Crl8Ni24Mo4.5,
Cr2GNi25Mo4.5Cu och Cr24Ni24Mo2Ti. Tubtr av SIS 2343 har
angripits av spaltkorrosion i invalsat utförande men motstått
korrosion då de svetsats till tubplåtarna. Det faktum att de
rostfria, austenitiska stålen och kopparnickellegeringarna
inte ens vid intermittent flöde har angripits av punktfrät-
ning eller avlagringskorrosion måste bero på renheten hos
det aktuella vattnet. I vatten med slam och biologisk på-
växt kan däremot risk för korrosion av detta slag föreligga.

De ferrit-austenitiska stålen Crl8Ni5Mo2Si och Cr25Si5Mol.5
synes däremot kunne angripas av interkristallin punktfrätning
i anslutning till svetsar. Samma typ av angrepp erhölls även
mot förmodan i de helferritiska stålen, speciellt i Cr21Ho3Ti,
varvid orsaken dock visade sig vara ytlig uppkolning.

De för övriga provade kopparmaterial valda vattenhastighe-
terna - amiralitetsmässing 2.5 m/s, aluminiummässing 3.0 m/s
och CuNilOFelMn 3.5 m/s - har visat sig för höga med utpräg-
lad erosionskorrosion som följd. Nya försök har påbörjats
för att fastställa vilka strömningshastigheter som kan till-
låtas i det aktuella vattnet.

Även aluminiummaterialen har (vid 2.5 m/s) erhållit angrepp
av erosionskjrrosion, dock betydligt måttligare sådana än
kopparmaterialen. Den enda lokala korrosion son uppstått vid
intermittent flöde är ytlig gropfrätning i SAP-rören. Vatt-
nets renhet kan emellertid även i detta fall till en del för-
klara det goda resultatet.

Dattq 0r «n Infam rapport, * • IHB 521.
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CORROSION TESTS IX BALTIC SEA WATER ON KEAT EXCHANGES
TURES OF VARIOUS METALLIC MATERIALS

X i XX ̂
S Henrikson" and L Knutsson' *

SOTWARY

Seventeen different tube materials have been exposed to
continuous and intermittent flow in Baltic Sea water
(0.4 Z cl ) at 50°C for a maximum of 15 000 hours. During
testing the specimens have been examined at certain in-
tervals. After testing the specimens have been examined
visually and metallographically.

The following materials were completely resistant: ti-
tanium, CuNi30MnlFe, Alloy 825 and the austenitic steels
Crl8Ni24Mo4.5, Cr20Ni25Ho4.5Cu andz«-r24Ni24Mo2Ti. The
ferritic-austenitic steels Crl8Ni5Mo2Si and Cr25Ki5Mol.5
on the other hand, seem to be attacked by local inter-
crystalline corrosion in the vicinity of the welds. The
same type of attack occurs, against expectations, even in
the entirely ferritic steels, especially in Cr2lMo3Ti;
this attack was however shown to be caused by surface
carburization.

Admiralty brass (2.5 m/s), aluminium brass (3.0 m/s) and
CuNilOFelMn (3.5 m/s) have been attacked by erosion cor-
rosion. The same type of attack, although to a consider-
ably sualler extent, tuis also been observed for the three
aluminium materials (2.5 m/s).

x) AB Atomenergi, Studavik
xx) GrE.iges Aluminium AB, Finspång
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INLEDNING
f

Östersjöns vatten användes som bekant i stor omfattning för olika kyiuin^s- j
ändamål, dels av industrier och kraftverk vid dess långa kuster, dels om- ;
bord på fartyg som trafikerar detsamma. Trots östersjövattnets relativt j
låga kloridh.il t (0.3 - 0.5 Z Cl~) vittnar många sönderfrätta värmeväxlare J
om att det utgör en synnerligen aggressiv korrosionsmil jo. Mycket få sys-
tematiska undersökningar har emellertid utförts rörande tubvärmevär.lar-
nuterials korrosionshärdighet i detta vatten.

För att i någon nån öka kunskaperna om ovannämnda korrosionprobleiaatik *
startades år 1972 av Stiftelsen för Värmetekniks Forskning en undersökning i
av sjutton olika tubmaterial, omfattande åtta rostfria stål av ferritisk, j
ferrit-austenitisk och austenitisk typ, fyra kopparlegeringar, en nickel- |
legering, tre aluminiumnaterial och titan. Resultatet av exponeringen, |
som utförts vid AB Atomenergis forskningsstation i Studsvik, redovisas i »
föreliggande slutrapport. f

f
Projektet har finansierats med anslag dels från Styrelsen för Teknisk Ut- f
veckling, dels från svenskt och finskt näringsliv representerat av mate- ?
rialleverantörer, verkstadsindustri, kraftindustri och konsultföretag. }
Dessutom har en svensk och en engelsk materialleverantör lämnat bidrag i !
form av material.

Utvärderingen av aluminiummaterialen har skett vid Granges Aluminium AB:s
forskningslaboratorium i Finspång.

Rapporten har publicerats på engelska vid det sjunde nordiska korrosions-
mötet i Trondheim, 26 - 28 maj 1975.

1 MATERIAL OCH PROVFORM

Tubmaterialen har på ett undantag när, titantuberna av längssvetsade rör, ut-
gjorts av sömlösa rör med en inre diameter av i allmänhet 17 mm och en
väggtjocklek av ca 1 nan. För kopparlegeringarna har dock tubdiametern va-
rierats för att åstadkomma önskad vattenhastighet. Den exakta inre diame-
tern hos dessa tuber framgår av resultatredovisningen.

Av varje material har tillverkats två prowärmeväxlare med 4 st 500 mm
långa tuber infästade i två cirkulära tubplåtar (80 mm 4) av 25 mm tjock-

lek (fig 1). i

Materialet i tubplåtarna och infästningsförfarandet har för de fyra grup-
perna av tuboaterial varit följande:

1. Olegerat titan
Tubplätar av olegerat titan med tuberna invalsade i båda tubplåtarna.

2. Rostfria stål och Alloy 825
Tubplåtar av SIS 2343 med tuberna invalsade i den ena samt invalsade
och därefter manuellt TIC-svetsade med tillsatsmaterial av SIS 2353
i dea andra (ubplaten. Argon tillfördes enbart genom gasmunstycket i
svetsbräanaren. Den värmepåverkade zonen betades inte efter svetsningen.

3. Kopparlegeringar
Tubplåtar av Muntz metall (SIS 5163) med tuberna invalsade i bägge
tubplitärna.
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4. Aluminiuraiaatorial
Tubplåtar av AlMg2.5 (SIS 4120) meti tuberna invalsade i båda tubplå-
tarna.

Itvalsningsgraden vid infästningen av tuberna har varit 6 - 8 X för titan,
koppar- och alujniniunraaterial samt 5 - 7 2 for rostfritt stål.

r.e olika tubmaterialens kemiska sammansättning framgår av tabell 1 - 4 .

Tabell 1. Olegerat titan. Kemisk sammansättning, %

Nr

1

Material

Titan 24, ror

Titan 30, tubplåt

Fe

0.10

0.15

°2

0.09

0.18

K2

0.03

0.05

C

0.04

0.05

H2

0.01

0.01

Ti

rest

rest

Titanmaterialens sifferbeteckningar avser hållfastheten hos respektive ma-
terial och motsvarar på ett ungefär sträckgränsen (o0.2) vid rumstemperatur.

Tabell 2. Rostfria stål och Alloy 825. Kemisk sammansättning, %

Nr

2
3
4
5
6

7
8

9
10

Tubmaterial

Austenitiska
SIS 2343
Crl8Ni24Mo4.5
Cr20Ni25Mo4.5Cu1>
Cr24Ni24Mo2Ti
Alloy 825

Ferrit-austenitiska

Crl8Ni5ho2Si
Cr25Ni5Mol.5

Ferritiska

Crl8Mo2Ti
Cr21Ko3Ti

Tubplåtar

SIS 2343

C

0.044
0.014
0.019
0.052
0.034

0.022
0.028

0.029
0.027

0.040

Si

0.68
0.45
0.45
0.49
0.10

1.71
0.5/

0.36
0.40

0.56

Cr

17.5
17.6

20.9
24.0
21.4

18.5
26.5

18.79
21.1

16.7

Ni

13.5
24.0

24.1
24.0
39.9

4.71
6.1

0.15
0.20

12.3

Mo

2.73
4.67

4.3
2.30
2.81

2.71
1.5

2.37
2.91

2.85

Ti

0.38
0.99

0.61
0.67

Cu

1.4

1.8

(N 0.009)
(N 0.009)

1) Riktanalys
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Tabell 3. Kopparlegeringar. Kemisk sammansättning, 1

Nr

11

12

13

14

Tubnaterial

Amiralitetsmässing
SIS 5220, CuZn28Snl
Aluminiummässing
SIS 5217, CuZn20A22
SIS 5667
CuNiiOFelMn
SIS 5682
CuNiiOMnlFe

Tubplåtar
SIS 5163, CuZn39Pb0.5

Cu

71.9

77.6
diff

diff

60.2

Zn

diff

diff
0.18

0.19

diff

Pb

0.005

0.007
0.008

<0.001

0.62

Sn

1.05

0.01
0.01

0.005

Al

<0.001

1.90
<0.002

0.002

Fe

0.015

0.006
1.20

0.57

t

Ni

0.03

0.015
10.45

SI.7

Mn

<0.001

<0.001
0.66

0.72

<0.001

* 1
0.026

0.028
0.004

0.003

0.003

Tabell 4. Alumiruunmaterial. Kemisk sammansättning, %

Nr

15

16

17

Tubmaterial

basmaterial SIS 4212, AlSilMg
invändig plätering 60-120 pm AIZnl

basmaterial SIS 4212, AlSilMg
invändig plätering 100-140 um Al99.99

SAP (Sintered Aluminium Powder)

Tubplåtar
SIS 4120, AlMg2.5

Al

diff
diff

diff

99.99

Zn

1

Mg

0.85

0.85
0.85

Al • A12O3

diff 2.5

Si

0.95

0.95

Mn

0.7

0.7

De av kopparlegeringar tillverkade värmeväxlarna har under exponeringen
varit försedda med offeranoder av mjukjärn (< 0.05 Z C). Dessa anoder, 50
länga och med diametern 8 ran, var ingängade i tubplåtarnas centrum i så-
väl in- som utloppsändarna (fig 1).

2 MILJÖ

Provningen har utförts vid 50°C i dels kontinuerligt, dels intermittent
strömmande östersjövatten med en genomsnittlig kloridjonkoncentration av
0.4 I Cl". Vattenintager ligger 700 meter från stranden i Studsvik och på
hela 45 meters djup. Detta innebär att vattnet är fritt från för ögat
synliga havsorganismer och andra partiklar. Vattnets kemiska sammansätt-
ning framgår av tabell 5.
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Tabell 5. Kemisk sammansättning av Östersjövatten
frän Studsvik

Cl

so4
Ca

Na

Kg

°2
H2S

NH,

KMnO -förbrukning

pH

Spec ledningsförmåga 25°C

50°C

3970 mg/l

550 "

72 "

2450 "

79 "

8-14 "

<0.1 "

ej påvisbart

25 mg/1

7.8 "

16.700 u S cm"1

24.500 u S cm"1

•1

Vattnet pumpas efter uppvärmning till 50°C, varvid även avskiljning av gas-
blåsor sker, in i fyra parallella provkretsar med följande karaktäristika:

Krets 1: Kontinuerligt flöde. Offeranoder.
Vattenhastigheter: Amiralitetsmässiag 2.5 m/s

Aluminiunmässinf; 3.0 m/s
CuNilOFelMn 3.5 m/s
CuNi30MnlFe 4.5 m/s

Krets 2: Intermittent flöde med 1 dygns flöde exakt som i krets 1 omväxlan-
de med 2 dygns stillestånd varunder temperaturen sjunker till 25°C.
Offeranoder.

Krets 3: Kontinuerligt flöde, inga offeranoder.
Vattenhastighet: Rostfritt stål 2.5 m/s

Titan 2.5 m/s
Al-material 2.5 m/s

Krets 4: Intermittent flöde, 1 + 2 dygn, för övrigt exakt som krets 3.

Den totala halten av järn i fast och löst form analyserades periodiskt i
krets 1 och befanns hålla sig vid ca 1 ppm Pe (Fe2+ och Fe3+).

Vattentillförseln och återflödet till kretsarna var reglerat så att hela
vattenvolymen utbyttes varannan timme vid kontinuerligt flöde.

Värmeväxlarnas höljesida (tubernas utsida) har hela tiden berörts enbart
av luft av rumstemperatur.

4 METODIK

provningsnctodiken har redan i huvudsak framgått av miljöavsnittet. Prov-
vSrmevixlanias inkoppling i uerie medelst isolerande skarvmuffar av plexi-
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glas framgår av fig 2. Skarvmuffarnas inre diameter är 80.5 mm och deras
längd 200 mm. Mitt i skarvmuffarna är en radiellt infäst strypbricka som
tjänar till att åstadkonma turbulens. Öppningen i strypbrickan har diame-
tern 34 mm.

De fyra kretsarna är i huvudsak tillverkade av hårda PVC-rör, med undantag
för pumparna och förrådskärlen som Mr av rostfritt stål. For att förhindra
spaltkorrosion på de 0-ringförsedda tubplåtarnas tätningsytor mot plexi-
glaset har dessa målats med kantskyddslack.

Provningen har i övrigt tillgått så att prowärmeväxlarna nedmonterats var
2500:de timme för invändig besiktning medelst rörkikare med fiberoptik. I
de fall kraftigt läckagt inträffat mellan de normala inspektionsinterval-
len har berörda prowänneväxlare avlägsnats vid närmast efterföljande in-
spektion. Avsikten var ursprungligen att exponera samtliga material i
10 000 h men av olika skäl har provningstiderna varierat något på det sätt
som framgår av resultatredovisningen.

Efter avslutad exponering har samtliga tuber och tubplåtar snittats upp
för noggrann visuell utvärdering av korrosionen. Vid behov har metal lo-
grafisk undersökning utförts för att närmare studera vissa lokalangrepp,
allmänkorrosionens djup och typen av materialdefekter som fanns i vissa
tuber redan vid leveransen.

5 RESULTAT

Resultaten redovisas i det följande material för material med samma grupp-
indelning som tidigare använts vid beskrivningen av materialen.

5.1 Titan

Tubmaterial: Titan 24
Tubplåtar: Titan 30
Vattenhastighet: 2.5 m/s
Provningstid: 15 000 h

Inga som helst korrosionsangrepp har kunnat upptäckas på titanvärmeväxlarna,
vare sig inuti tuberna, i tubinfästningarna eller på tubplåtarna.

I början sipprade något vatten ut vid två tubinfästningar. I.äckaget själv-
tätades dock genom indunstning beroende på att tuberna utvändigt omges av
luft och inte av vatten. Detta rent mekaniska läckage, som kan ha orsakats
av för låg utvalsningsgrad i kombination med orundhet hos de längssvetsade
tuberna, får helt tillskrivas ovana vid materialet. Vid fabriksmässig till-
verkning torde det inte bereda några svårigheter att åstadkomma en tät in-
valsning av titantuber i för ändamålet lämpligt tubplåtsmaterial.

5.2 Rostfria stål och Alloy 825

Tubaaterial:
Tubpl&tar:
Vattenhastighet:
Provningetid:

SIS 2343
SIS 2343
2.5 a/s
15 000 h
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Den enda korrosion av betydelse som har uppstått är svag spaltkorrosion i
tuber och tubplåtar i två enbart invalsade tubinfästnin^ar vid intermittent
drift. Det tunna glödskal som bildats vid svetsningen av tuberna till den
andra tubplåten har penetrerats punktvis utan att dock orsaka någcn egent-
lig punk :frätning i stålet. Inuti tuberna och på tubplåtarna förekommer för
övrigt inga korrosionsar.grepp.

Tubmaterial: Crl8Ni24Ho4.!>
Tubplåtar: SIS 2J4J
Vattenhastighet: 2.5 m/s
Provningstid: 10 000 h

Pa samma sätt som hos SIS 2343 har spaltkorrosion uppstått vid två inval-
sade tuber under intermittent drift. Angreppet är emellertid denna gång
lokaliserat enbart till tubplåten. Den oxiderade svetszonen uppvisar saasna
svaga etsning som hos övriga rostfria stål. För övrigt förekonsier ingen
korrosion.

Tubmaterial: Cr2ONi23tto4.5Cu
Tubplåtar: SIS 2343
Vattenhastighet: 2.5 m/s
Provningstid: 15 000 h

Data stål nar i likhet med närmast föregående inte erhållit några korro-
sionsangrepp. Däremot har tubplåtarna angripits av spaltkorrosion i några
av de invalsade tubinfästningarna såväl under kontinuerlig som intermit-
tent drift.

Tubmaterial: Cr24Ni24tt>2Ti
Tubplåtar: SIS 2343
Vattenhastighet: 2.5 m/s
Provningstid: 15 000 h

Ingen som helst korrosion, med undantag för den i samtliga rostfria stål
uppträdande lokala etsningen av den oxiderade ytan närmast svetsen, har
uppstått i detta stål. Någon spaltkorrosion i de invalsade tubinfästningar-
na föreligger inte heller.

Tubmaterial: Alloy 825
Tubplåtar: SIS 2343
Vattenhastighet: 2.5 m/s
Provningstid: 10 000 h

Tuberna uppvisade redan efter 2 500 h lokala defekter som vid inspektion
med teknoskop tolkades «om punktfrätning. Efter uppsnittning av tuberna ef-
ter 10 000 h konstaterades emellertid att dessa defekter var av mekanisk
natur och härrörde från tillverkningen av tuberna.

Kontakten mellan Alloy 825 och tubplåtsmaterialet SIS 2343 hade orsakat
spaltkorrosion enbart i det sistnfanda materialet. Någon egentlig korro-
sion hade alltså inte uppstått i Alloy 825.

Tubmaterial: Crl8Ni5Mo2Si
Tubplåtar: SIS 2343
Vattenhastiglwt: 2.5 «/s
Prövningstid: 10 000 h
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Detta ferrit-austenitiska tubmaterial uppvisar ingen skillnad i korrosions-
härdighet relativt SIS 2343 ned undantag för att lokal korrosion uppståt:
i anslutning t" I i tre svetsar. Fig 3a visar ett typiskt angrepp iv detta
slag utgående från HAZ. Vid jämförelse aed fig 3b, som visar samma cmräUo
av en icke angripen tubinfästning» kan man i HAZ se en grovkornig rent
ferritisk zon med korngränsutskiljningar, sannolikt bestående av karbider
och austenit. Det är uppenbart att denna zon på ca 1 sm nax bredd i vissa i
fall angrips interkristallmt. Det bör påpekas att endast 3 av 8 tuber an-
gripits på detta sätt, vilket kan sammanhänga ned varierande initierings-
benägenhet beroende på graden av oxidation vid svetsningen.

Tubmaterial: Cr25Ni5tfoI.S f
Yubplåtar: SIS 2343 \
Vattenhastighet: 2.5 m/s \
Provningstid: 15 000 h I

i
Detta ferrit-austenitiska stål skiljer sig som väntat nycker litet frin I
det föregående. Frekvensen av korrosion i HAZ är emellertid lägre, bara ett !
angrepp på 8 svetsade tuber. Detta trots 50 Z längre exponeringstid. För öv- \
rigt kan endast spaltkorrosion i normal omfattning noteras i de invalsade •
tuberna och motsva ande ytor i tubplåtarna.

Tubnaterial: Crl8Mo2Ti
Tubplåtar: SIS 2343 \
Vattenhastighet: 2.5 m/s •
Provningstid: 5000 h

Med reservation för den kortare provningstiden för detta helferritiska stål
synes härdigheten mot punktfritning och spaltkorrosion vara likvärdig med
den hos SIS 2343. I svetsat tillstånd har emellertid själva svetsgodset, och
i ett fall även HAZ omedelbart intill svetsen angripits av punktfrätning.

Punktfrätningen i fvetsgodset, vars struktur är ferrit-austenitisk som en
följd av svetsningen med austenitiskt tillsatsmaterial, har initierats i den
understabil iserade ferritfasen i form av interkristallin korrosion. Angrep-
pet i HAZ är även interkristallint och kan ha orsakats av den lokala upp-
kolning som konstaterats fläckvis i vissa tuber. Normalt skall ingen inter-
kristallin korrosion kunna uppstå vid det höga stabiliseringsförhållandet
Ti/ON • 16 som denna stå? charge uppvisar.

Tubmaterial: Cr21Mo3Ti ;
Tubplåtar: SIS 2343 '
Vattenhastighet: 2.5 m/s
Prövningstid: 10 000 h

Känsligheten för spaltkorrosion och punktfrätning i osvetsat tillstånd
skiljer sig inte frin den hos SIS 2343. I svetsat tillstånd har emeller-
tid 50 Z av tuberna angripits av lokal interkristallin korrosion i HAZ
(fig 4), En kontroll av tubmaterialet visade att dessa angrepp kan sättas
i sanband med en fläckvis förekommande uppkolning av tubernas insida till
ca 0.1 mm djup. Kolhalter på upp till 0.15 X, motsvarande ett så ligt sta-

, biliseringsförhållande Ti/ON som 4.2, påvisades lokalt.

'•i
Förutom ovan nämnda uppkolning förekom i tuberna av 21Cr3HoTi tyvärr ytter-
ligare »et annat materialfel, dvs hårfina sprickor son orsakade ett rent me
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Den enda skillnaden som kan konstateras i kc rosionshänseende mellan k o n t i -
nueriigt och intermittent t Kide är att frekvensen av spal tkorrosion varit
hogrc o b e r n f n k ' '.•• ^talkvalitet vid intermittent ä:i vid kontinuerligt flod. .

5. 3 Koppar lo;*er m»;.ir

T'lhmater ia 1 : Airiral i tetsmäst> ing, i). 17.02 ran
Tubplåtar: Muntz metall '
Vattenhalt i lzhel : 2.) m/s
Prövningstid: "• ('00 - 10 000 >i

Vattenhastigheten, som vid försökets planering valdes på basis av till-
gängliga svenska katalogvärden, har visat sig vara för hög under rådande
provningsbetingelser. Redan efter 4 200 h erhölls vid kontinuerligt flöde
det första genomgående angreppet av erosionskorrosion 4 cm från inloppet
av en tub. En invändig inspektion efter uppsnittning av samtliga tuber,
de som provats vid kontinuet1igt flöde under 5 000 h och vid intermittent
flöde under 10 000 h, visade en kraftigt erosionskorroderad zon 2 - 5 cm
från inloppet och en annan, betydligt svapT-e b - 7 cm från utloppet.

Tubmateriai: Aluminiummässig, !). 15.51 mm
Tubplåtar: Muntz metall l

Vattenhastighet: 3.0 m/s
Provningstid: 5 000 - 10 000 h

Även för detta material var den valda vattenhastigheten för hög. Första genom-
gående angrepp erhölls vid kontinuerligt flöde efter 3 300 h, alltså något
tidigare än i amiralitetsmässingen. Efter avslutad provning konstaterades
att erosionskorrosionen (Fig 5) var lokaliserad till samma områden i båda
materialen men att angreppen var belägna inom smalare zoner och dessutom
något djupare i aluminiummässingen än i amiralitetsmässingen.

Tubmaterial: CuNi lOFelMn, n. 14.27 mm
Tubplåtar: Muntz metall *
Vattenhastighet: 3.5 m/s
Provningstid: 10 000 h

Ingen erosionskorrosion i tubernas inloppsdel, av den typ som visat sig
karaktäristisk för amiralitets- och aluminiummässig, har kunnat påvisas i
detta material. Däremot har några kraftiga erosionskorrosionsangrepp,
av vilka ett genomgående redan efter 2 000 h, bildats ungefär mitt i
tuberna, dvs 15 - 25 cm från inloppet. Dessutom finns en antydan till en
liknande erosionszon ca 10 - 15 cm från utloppet i några rör.

Det har konstaterats att det första genomgående angreppet, som uppstod
vid intermittent flöde, berodde på att en plugg av rost från en järnanod
fastnat i tuben och där orsakat ökad lokal turbulens. För övrigt tyder den
tydliga lokaliseringen av angreppen till två zoner på konventionell ero-
sionskorrosion utan särskilda strömningshinder. Vattenhastigheten 3.5 m/s
har således varit för hög för CuNi 90/10.

Tubmaterial: CuNi 30MnlFe, D. 12.71 mm
Tubplåtar: Muntz metall
Vattenhastighet: 4.5 m/a
Provningstid: 10 000 h

Detta kopparnickelmaterial har varken vid konstant flöde med 4.5 m/s eller
vid intermittent flöde angripits av någon form av korrosion.
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Av/inkningsi p'po: i tuhplatarna av Muntz metal i ar oberoende av tubm.ner-
iaiet c a SO .m.

i. -4 A1 un i n i unm.i 11* r i a 1

Tubmatrrial: SIS '+ 212 • invänd i g piätering med AIZnl
Tubplåtar: SIS 4120
Vattenhast if.hot: 2.3 m/s
Provnings t id: 10 000 h

Vid kontinuerligt flöde har ca 10 7 av basmaterialet blottlagts till följd
av erosionskorrosion i pl'4teringsskiktet. I vissa fall har lätt angrepp
skett även i basmaterialet. Ca 2.5 cm av inloppsdelen är mindre påverkad
än övrig yta. Genom uppmätning av tubväggens tjocklek fore och efter
exponering kunde fastställas att djupet av erosionskorrosionen hos detta
material maximalt uppgick till 140 um. Pläteringsskiktets tjocklek variera-
de ursprungligen mellan 60 och 120 um.

Vid intermittent flöde har stråk av erosionskorrosion som sträcker sig 1 -
- 2 cm in i inlopps- och utloppsdelen bildats. Djupet på dessa angrepp
uppnår på mindre än 5 % av den totala ytan pläteringsskiktets tjocklok.

Tubmaterial: SIS 4212 + invändig piätering med Al 99.99
Tubplåtar: SIS 4120
Vattenhastighet: 2.5 m/s
P ovningstid: 10 000 h

Samtliga tuber är angripna av erosionskcrrosion i längsgående stråk
(Fig 6). 50 - 60 % av basmaterialet uppskattas ha blcitställts vid
kontinuerlig drift. Det maximala erosionsdjupet uppmättes till 200 ym.
Pläteringsskiktets ursprungliga tjocklek var 100 - 140 um. Ca 2 - 2.5 cm
av inloppsdelen är mindre angripen.

Vid intermittent drift har erosionskorrosionen trängt ned till gränsen
mot basmaterialet på en ytandel av 10 - 15 7, beräknat på den Lotata tub-
ytan. Några angrepp i själva basmaterialet finns således inte heller i
dessa tuber.

Tubmaterial: SAP (Sintered Aluminium Powder)
Tubplåtar: SIS 4120
Vattenhastighet: 2.5 m/s
Prövningstid: 10 000 h

Tuberna har angripits av en jämn erosionskorrosion av max 200 pm djup
vid kontinuerlig och CO um vid intermittent drift. Dessutom har vid inter-
mittent flöde bildats frätgropar, företrädesvis i inlopps- och utlopps-
delarna, med ett maximalt djup av 200 um.

Tubplåtarna av AlMg 2.5 uppvisade genomgående ett relativt tjockt, jämnt
skikt av korrosionsprodukter (AI2O3). Detta var tjockast på de prowär-
meväxlare som var försedda med tuber av SAP och tunnare på de med pläte-
rade tuber. Pläte'*ingen synes således ha erbjudit ett visst katodiskt
skydd mot allmän korrosion av tubplåtarna.

Ingen spaltkorrosion, utan endast en svag mattering av tub- respektive
tubplåtsytorna, hade uppstått i själva tubinfästningarna.
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h. DISKUSSION

Studsviks-vattnets kloridjonkoncentrat ion, ca 0.4 " Cl, representerar
fär medelsalthalten i Östersjön. Som framgått av miljöavsnittet är vattnet
synnerligen rent och fritt från såväl oorganiskt som organiskt siarn. Havs-
organismer av typ Måmusslor och havstulpaner saknas helt på det djup där
vattenintaget är placerat. Denna renhet innebär givetvis en fördel såtill-
vida att exponeringen kan sägas ha försiggått under konstanta förhållanden
utan miljösidiga störningar av något slag. Å andra sidan har på detta
sätt material som är känsliga för påväxt- och avlagringskorrosion i stagnant
vatten, främst de rostfria stålen, gynnats av vattnets renhet. Detta Tår
inte glömmas bort vid bedömning av resultaten.

Att ritantuberna motstått korrosion under hela provningstiden är helt i
linje med praktiska erfarenheter av detta material (i). Spaltkorrosion be-
döms kunna uppstå först vid temperaturer kring 120°C. (2, 3).

De austenitiska rostfria stålen av typ SIS 23^3 eller högre legerade stål
har i de fall tuberna infästs genom svetsning till tubplåtarna varit helt
beständiga under 15 000 h. Detta goda resultat beror utan tvekan, så som re-
dan framhållits, på Studsviks-vattnets renhet. För att ett lika gott resultat
skall erhållas i ett slambemängt eller biologiskt aktivt bräckvatten skulle
säkert en kontinuerlig eller i varje fall periodisk rengöring av tuberna krä-
vas. Goda erfarenheter av dylik kondensordrift finns framförallt i USA (4, 5,
6) medan man i England (7) ställer sig avvisande t;ll användningen av rost-
fria tubvärmeväxlare för havsvatten och vatten vid flodutlopp med hänsyn till
risken för punktfrätning och spaltkorrosion.

Enbart invalsning av rostfria tuber i tubplåtar av samma eller ett lägre
legerat stål har som väntat orsakat spaltkorrosion. Med tubplåtar av
någon kopparlegering, t ex Muntz metall, som är oädlare än rostfritt stål
skulle spaltkorrosionen kanske kunna undvikas. Denna kombination har
faktiskt använts enligt M M Stille (5) och några problem med spaltkorro-
sion rapporteras ej.

De ferrit-austenitiska tubmaterialen har i ett avseende uppfört sig säm-
re än de austenitiska. De tycks nämligen efter svetsning kunna angripas
i HAZ av lokal interkristallin korrosion. Av de två stål som ingått i un-
dersökningen har Cr25Ni5Mol.5 visat sig något bättre än Crl8Ni5Mo2Si i
detta avseende. Det är möjligt att den ytliga kromutarmningen under det
tunna glödskal som bildas vid svetsningen,trots argonskyddet, bidragit
till initieringen av dessa angrepp och att resultatet hade blivit bättre
om svetsen och svetszonen betats eller sandblästrats ren. I de austeni-
tiska stålen har dessa glödskal emellertid endast orsakat obetydlig, yt-
lig punktfrätning.

Beträffande de helferritiska rostfria stålen har undersökningen klart vi-
sat hur katastrofal en ytlig uppkolning är för denna materialtyp. Det är
således att hoppas att tubtillverkarna verkligen förmår lösa uppkolnings-
problemet. Samma sak gäller svetsningen, son? om den utföres med austeni-
tiskt, ostabiliserat till satsraaterial, synes kunna innebära korrosionsprob-
lem.

0m den erosionskorrosion som uppstått i kopparmateri alen finns inte mycket
att tiga i beaktande av att var.tenhastigheterna legat 0.7 '1.0 m/s högre
än de max värden som numera tillämpas (8). Dessa baseras dock i huvudsak
pl erfarenheter frin kondensordrift vid normal havsvattentemperatur.
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De! bör t ranh.i I las at- i\iN i iOMnl Ve trc-ts <ien i.öga vat tennas t ichetc-n
4.5 TI/S varit. :;dt beständig not c rosionskurr-'s ion och inte heller an-
gripits av lokal korrosion vid intermittent drift.

Offeranoderna av -ljukjärn har ej vid radande provningsbetingelser erbju-
dit tillräckligt skvdd rrn>r erosionskorrosiori vid tubernas ir.ioppsäiuiar.
Huruvida järnupplösningen nedfört effektiv Xe-*-doser ing till vattnet är
oklart. Fortsatta, redan påbörjade försök ned tuber av alutniniumnäss ing
och CrNilOFelMn väntas ge svar pa tranan var gränsen för tillåten vatten-
hastighet skall sattas för dessa naterial med och utan Fe- +-dosering till
vattnet. Vid dessa försök doseras järn som KeSO..

Strömningshastigheten 2.5 m/s har under rådande provningsbetingelser
varit något för hög för do undersökta a 1um i n iumma t er i a 1 en med olika
grader av erosionskorrosinn som följd. De grundaste angreppen (max 140 ..mi
har erhållits i tuber plate rade .n*>d Ai/.nl medan eros ionskorros ions-
djupet varit något store (max 200 .:r\) i Al 99.99 och SAP.

Litteraturens uppgifter tim aluminiums härdighet mot erosionskorrosion
varierar. Enligt H 1'hlig (9) tål aluminium vattenhastigheter upp till
6 n/s under det att H P Godard (10) uppger att något över b m/s orsakar j
erosionskorroslon i rörböjar. Samma källa uppger också att det före- ;
kommit 3.3 års havsvattendrift med upp till 11 n/s utan nämnvärd godsför-
tunning. Som lämpliga ströniningshast igheter anges både 0.5 m/s (11) och
0.9 - 3 m/s (12). Föreliggande resultat tyder på att den förstnämnda av
dessa rekommendationer kanske är alltför konservativ medan den sistnämnda
å andra sidan anger en för hög övre gräns, i varje fall vid 50°C. I detta
sammanhang kan nämnas att tubvärmeväxlare med AlZnl i pläteringsskiktet
arbetat klanderfritt i Studsviks-vatten vid max 20cC och vattenhastigheter
lägre än ?.b m/s under mer än 12 år.

7. SLUTSATSER

Följande slutsatser kan dras beträffande de exponerade tubmaterialens
korrosionshärdighet vid 50°C i rent luftmättat östersjövatten inne-
hållande ca 0.4 % Cl":

1. Olegerat titan är helt beständigt vid såväl kontinuerlig drift
med 2.5 m/s som vid intermittent drift.

2. Rostfria austenitiska stål av typ SIS 2343 eller högre legerade
sådana inklusive Alloy 825 är även helt beständiga om tuberna
svetsas till tubplåtarna. Det goda resultatet måste emellertid
till stor del anses beror på renheten hos det aktuella vattnet.
I vatten med slam och biclogisk påväxt kan man inte bortse från
avlagringskorrosion vid lå̂ .a vattenhastigheter.

0m tuberna valsas in i tubplåtarna erhålles en spalt som kan ge '
upphov till spaltkorrosion i tubplåten och/eller i själva tuben.
De högst legerade austenitiska stålen av typ Crl8Ni24Mo4.5,
Cr20Ni25Mo4.5Cu, Cr24Ni24Mo2Ti samt Alloy 825 har inte angripits
på detta sätt i kotakt med tubplåtar av SIS 2343.

3. De ferrit-austenitiska rostfria stålen uppvisar en viss känslighet
för lokal interkristallin korrosion i anslutning till svetsar.

4. De ferritiska rostfria ståltuberna, speciellt (,r21Mo3Ti, var vid
leveransen fläckvis uppkolade invändigt med utpräglad lokal inter-

; • (
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kristallin korr.>si,.:i ef'er svetsning son föl id. On uppkulrun,: kan
undvikas hör ,ionin t vp av korrosion ir.te uppstå.

i'uN i iOM:<l Fe har :-;.>t^tttt angrepp av er is i.inskorros iot. vi,; vatttn-
hast ightt e:i '». "i n/s. v>vri>;.'i pruvade kopparmattT ial har exponetats
vid för rK;i',a vat tt riiast i ̂ ,'netor ro .i kr.iftig c-ros i onsk>--. r^s i^n: son
fi:-i.jd. V i.i i r.ttTT.i t tent drift h.ir in^ca iT.ipf rlitnirii; uppstått
i kvipp.irmjter i alen .

AlaiTiiaiur-miater i..l en iiar erhållit nattlig frosionskorros iou vid
"at tenhast ikjheten 1. 5 m / s , varför den maximal a strömningshast i i;-
heten för iiessa naterial bedöms 1 i g>; a nägot lägre vid 30°C. Lokal
korrosion vit! intermittent drift har endast förekommit i ringa
omfattning i ett av materialen, dvs SAP.

Hos ue material sorr. erhållit erosionskorres i on har naturligt nog
mindre angrepp erhållits vid intermittent än vid kontinuerlig drift,
dock knappast i tun;re grad än vad som motsvarar den kortare drift-
tiden.
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Offeranod av mjuk järn i tubplåt
av Muntz metall

Fig 1 Skiss av provvärmevMxlare
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Fig 4 Lokal korrosion i svetsad tubinfästning av stål Cr21Mo3Ti. An-
greppet har troligtvis börjat i form av interkristal lin kor-
rosion i HAZ, penetrerat tuben och fortsatt i form av spaltkor-
rosion, möjligtvis även med galvanisk acceleration från tub-
plåten i SiS 2343. Sensibiliseringen i HAZ har underlättats
av att vissa tuber varit ytligt uppkolade på insidan, x 8
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Fig 6 Erosionskorrosion i form av stråk i SIS 4120 pläterat med
Al 99.99. Kontinuerligt flöde 2.5 m/s, 50°C, 10 000 h. x 5.4


