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SAMMANFATTNING

En litteraturstudie har utförts för att utröna hehnwt •••v
L-ventuella undersökningar beträffande anrikning vid värri-
överförande ytor. Av studien framgår, att mrikninj;. i el<.;-
statistuber av kolstål har förorsakat såväl vätt-rörsprödni:-.*;
på grund av pH-sänkning som lokal avfrätning och alkalisk
spänningskorrosion genom pH-höjning. Även i PVR-.indent-r.'i-
torer har skador på grund av anrikning inträffat

Uppgifter om uppmätt anrikning, iakttagen hide-out, före-
komsten av normalt lättlösliga beläggningar samt ko-rosions-
skador som förutsätter höga koncentrationer leder till slut-
satsen, att anrikningsfaktorer av storleksordningen 10 000
är rimliga i vissa fall. Sambandet mellan driftförhållanden
och anrikning i specifika fall är de-k mycket dåligt utrett.

Hide-out-tendensen varierar för olika ämnen. Detta är dock
inte utan vidare liktydigt med att motsvarande anriknings-
faktorer i lösning varierar.

Anrikning vid värmeöverförande ytor kan förorsakas iv en
eller flera av följande företeelser:

Porösa beläggningar
Dålig cirkulation
Höga värmeflödestätheter
Avvikelser från bubbelkokning resulta mde i
dry-out
Fasseparation vatten - ånga

Slutsatsen av litteraturstudien är, att kunskaperna om an-
rikningägrader under specificerade driftbetingelser är mycket
bristfälliga.

Studien har utförts vid Sektionen för korrosion o.-ii ronktor-
kemi, AB Atomenergi, på uppdrag av Stiftelsen för Värmetek-
nisk Forskning.

DetM ör «n Infora /apport, >• IHB 521.
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ABSTRACT

A literature survey has beer, made to determine the pos.-,ibl<-
need for investigations into enrichment at heat trar.sp i :
surfaces. The survey shows that enrichment in turnare tube-
of carbon steel has led both to hydrogen embr i 11 lement .is .>.
result of a reduction of pH and to local tube uall thinning
and a.kaline stress corrosion following in increase u pH.
Damage caused by enrichment has occurred also in the sto .-in
generators of PWR's.

Information concerning measured enrichment, observed hide-
out, occurrence of normaLLy easily soluble deposits <is well
as cf corrosion danvige requiring high concentrations it1-.: to
the conclusion that enrichment factors of trie order of
10 000 are to be expected in some instances. The- relation-
ship between operational conditions and enrichment in -speci-
fic cases is, however, poorly documented.

The terdency to hide out varies for different substances.
This is however not evidently equivalent to variation of the
corresponding enrichment factor in the solution.

Enrichment at heat transfer surfaces can arise as the result
of one or several of the following effects:

Formation of porous deposits
Poor circulation
High densities of heat flow rate
Departure from nucleate boilHg leading to <lrv-
out
Steam blanketing

The conclusion reached from the literature survey is tli.it
knowledge of the decree of enrichment produced under speci-
fic operational conditions is extremely inadequate.

The survey has been performed within the Section lor Corro-
sion and Reactor Chemistry, AB Atomenergi, and was commis-
sioned by the Institute for Heat Technology Research.
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1. INLEDNING

L ångpannor och vattenkylda kärnkraft reaktorer intKi:: ,-r

ibland att halten av vissa ämnen avt ir märkbart ::är li^i

ökas för att återgå när den minskas. Fenomenet k;ul.i-.

"hide-out", och beror på att ämnet i frä^a anrika-, p,i vir-

mecverförande ytor, för att ätergi till huvudflöde t när

värraebtlastningen upphör.

Anrikningen innebär att ytan u'.sacts for en iielt ,n\<uu\ ke-

misk miljö än den som råder i huvudflödet. F.n meningsfull

bedömning av korrosionsbenägf:nheten hos matferialet i de vär-

meöverförande ytorna kräver därför att man känoer aurikninss-

graderna.

I de fall anrikningen innebär utfällning av be läj^n i nu.ir,

måste man även beakta de risker för överhettning, s-in kin

uppträda om beläggningen har högt värneniotstand.

Målsättningen med före.-liggande litteraturstudie har varit

att samla uppgifter cch dra slutsatser om nnrikningscr.Kier

i olika typer av anläggningar samt att redovisa de ntirik-

ningsteorier som har framförts i litteraturen. Resultaten

är avsedda som bedömningsunderlag för behovet av eventuella

undersökningar.

Studien har gjorts på uppdrag av Stiftelsen för Värmt-tek-

nisk Forskning under projektbeteckningen P24.
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2. ERFARENHETER AV HIDE-OUT FRÄN DRIFT OCH EXPERI-

MENT

Det primära målet vid studier av anrikning bör rimligen vara

att bestämna halten av lösta ämnen och eventuella fasta fa-

ser intill den värraeöverförande ytan i fråga. Den metod som

ligger närmast till nands för detta innebär mätningar av

koncentrationen intill ytan, vilket kan göras genom exempel-

vis spårningsnuklidteknik eller vattenprovtagning i närheten

av ytan.

Även uppmätning av haltsänkningen i huvudflödet genom kon-

ventionell provtagning på vattnet, det vill säga bestämning

av hide-out-graden, kan ge en uppfattning om halterna intill

de aktuella ytorna.

En indirekt metod innebär inspektion av de värmeöverförande

ytorna. Om dessa har beläggningar av ämnen som normalt är

lättlösliga, är det ett tecken på att hide-out har förekom-

mit. Frånvaron av sådana beläggningar är däremot inte något

bevis på motsatsen, eftersom beläggningarna kan lösas upp

när värmeöverföringen upphör.

En annan indirekt metod är, att undersöka eventuella korro-

sionsskador. Om dessa är av en typ, som förutsätter höga

salthalter, har man ett starkt indicium på att anrikning har

förekommit.

2.1 Direkt uppmätning av anrikningsgraden

Piconc et al (48) har med spårningsnuklidteknik utfört en

systematisk studie av anrikningen på systemen natriunr

hydroxid - borsyra samt natriumfosfat. Som spårningsnuklid

har Na-22 använts.

Experircentkretsen innehöll en testsektion bestående av en

värmepatron med ett koncentriskt rör på utsidan, samt ett

högtrycksaystern. Värmepatronen kunle belastas upp till en

värmeflödestäthet av ca 1.2 MW . m~2. Tryck t'py till 12,4

MPa (124 bar) har körts. Principen för kretsen framgår av

Fig 1.
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Författarna har saonanfattat sina slutsatser i tio punkter:

1. "Ingen hide-out för NaOH - H.BO -systemet före-

koaner på rena vänneöverförande ytor vid närvaro

av underkyld kokning eller mättad bubbelkokning

vid yttemperaturer upp till 628°F (331°C)."

2. "För ämnen vars löslighet avtar med stigande tem-

peratur, (till exempel Na PO.) kan hide-out före-

kotama på rena ytor vid kokande värmeöverföring.

Hide-out för Na,P0, är reversibel."
3 4

3. "Hide-out från NaOH - H~BO--system förekommer på

försmutsade ytor vid kokande vänneöverföring.

Hide-out-effekten är reversibel."

4. "Vid konstant yttemperatur och konstant tempera-

tur i huvudflödet ökar hide-out-graden när värme-

överföringen via bubbelkokning ökas.

5. "Vid konstant bubbelkokning och temperatur i hu-

vudflödet ökar hide-out-graden när yttemperaturen

ökas."

6. "Hide-out kan förekomma vid yttemperaturer ned

till 515 - 528°F (268 - 276°C)".

7. "Små skillnader i beläggningstjocklek ger signi-

fikanta skillnader i hide-out."

8. "Troligen finns det en minsta tjocklek hos be-

läggningen vid vilken hide-out förekommer. Vid

de aktuella försöksbetingelserna tycks denna

tjocklek ha varit av storleksordningen 0.3 - 0.4

mil (8 - 10 um)."*

Denna slutsats är inte allmängiltig, utan kan
möjligen vara tillämpbar på vissa av Picone et
al's försök
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9. "Efter högt pH, lig borsyrahalt, avtog hide-out-

graden på försmutsade värmeöverförande ytor sig-

nifikant."

10. "Miljön vid deponering av korrosionsprodukter på

de värmeöverförande ytorna kan påverka belägg-

ningens hide-out-karaktlr."

Med punkt 10 aenar författarna förmodligen, att olika vat-

tenkeaier kan ge upphov till beläggningar »ed olika typer av

porer, vilket kan piverka anrikningsprocesserna och däri-

genom "hide-out-karaktären".

En intressant iakttagelse är att man har konstaterat högre

grad av anrikning vid underkyld kokning än vid mättad bubbel-

kokning under i övrigt samma betingelser.

Picone et al's primärdata anger riktningen over hela tvär-

snittet av testsektionen. De har emellertid uppskattat an-

rikningen intill ytan genom antagandet att saltmängden i

testsektionen befinner sig i porerna på beläggningen. Från

värden på saltmängderna, samt beläggningens tjocklek och

porositet har de uppskattat halten fSr det försök där anrik-

ningen var störst, varvid erhölls 21

rande en anrikning på omkring 8 000.

ningen var störst, varvid erhölls 21 g Na . kg , motsva-

Snabbhet en i hal tförändringarna varierade kraftigt mellan de

olika försöken. Vid vissa försök gick anrikningen upp till

ett jämviktsvärde inom några minuter efter att effekten

lagts på, för att gå tillbaka lika snabbt när den slogs av.

Vid andra försök gick anrikningen ned mycket långsamt efter

effektavbrott; i ett fall sjönk den linjärt med tiden under

flera timmar. Förloppen visar i Fig 4 och 5.

Vämeflödestätheten påverkade anrikningen kraftigt, vilket

framgår tydligt av Fig 2 och 3.
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Direkta mätningar sv en annan typ redovisas av Mankina 8

Chernova (42). På en doapanna av typ TP-80 koapierr.erades

systemet för provtagning av vatten genon att tva eldstadstu-

ber försågs aed sönder, den ena för flödet i mitten av tuben

och den andra för provtagning intill tubväggen. Därefter

registrerades alkalitet sant halter av siiikat, fosfat,

klorider, järn och koppar i pannans o)ika delar när den

kördes vid varierande driftförhållanden.

Av de redovisade diagrammen framgår, att anrikningen av fes-

fat i eldstadstu*~erna var av maximalt storleksordningen tio

jämfört med halten i fallruberna. Någon signifikant skillnad

mellan sonden i tubaitten och den vid väggen framgår däremot

inte av diagraanen. De redovisade uppgifterna på klorid ger

nära sanna anrikning som för fosfat.

De paraaetrar soa varierades systematisk'' under försöken var

pannans tryck och ångproduktion. Det tycks som on anrik-

ningen ökade &ed stigande panntryck. Belastningen verkade

däremot spela en oklarare roll.

Variationerna för de olika halterna var i stort sett lång-

samma; i de flesta fallen skedde haltändringarna över flera

timmar.

2.1 Uppaärt hide-out vid drift och experiment

Straub (62) har genomfört systematiska undersökningar av

hide-out i enkla experiaentångpannor ned självcirkulation.

Principerna framgår av Fig. Väraeflödestätheten vid försöken

var maximal

(200 bar).

var maximalt 50 kW . m och det maximala trycket 20 MPa

Pannorna kördes aed olika kombinationer av natrium- och

kaliuahydroxid, fosfat, natrium- och kaliumklorid samt nat-

riumsulfat. Under varje försök varierades parintrycket och i

visa nån tubväggteaperaturen, samtidigt som vattenkemin

följdes upp sed regelbunden provtagning och analys.
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Resultaten frångår av Tab 1 - 6 . Allmänt kan det sägas, att

när natriumsalter fanns i pannvattnet, sjönk fosfathalten

kraftigt vid vattentemperaturer över 320 C, samtidigt som

halten av natriumhydroxid ökade. I ett fall sjönk emellertid

denna samtidigt med fosfathalten, samtidigt som även klorid-

halten sjönk.

Vid en körning hade enbart kaliumsalter doserats, varvid

ingen tendens till fosfat-hide-out eller lutbildning regist-

rerades. Vid små tillsatser av natriumkloria sjönk emeller-

tid fosfathalten samtidigt som luthalten steg.

Samuel (56) r? lovisar anal>svärden från en experimentång-

panna där halterna av silikat, fosfat, natrium, kalium och

hydroxid har registrerats vid olika panntryck. När trycket

höjdes från 7.0 till 14.0 MPa (70 till 140 bar), sjönk hal-

terna för samtliga ämnen utom för hydroxid, som ökade. Vid

sänkning av trycket tillbaka till 7.0 MPa återställdes hal-

terna någorlunda. Förloppen visas i Fig. Haltändringarna

tycks vara långsamma.

Kaufman et al (34) exemplifierar hide-out med data från en

högtryckspanna. Vid avställning gick sulfathalten i pannvatt-

net upp från 120 till 300 mg . kg" och fosfathalten från

omkring 30 till 300 mg . kg . Kloridhalten påverkades inte.

Doseringen hade i detta fall skett av natriumsalter. För

natriumsalterna stabiliserades halterna på de högre nivåerna

efter omkring 20 minuter efter avställningen. Vid avställ-

ning ned kaliumsalter i vattnet inträffade inga signifikanta

haltändringar. Förloppen visas i Fig 8.

Goldstein et al (19) (20) (21) har studerat korrosion på

värmeöverförande ytor under kokning i en högtryckskrets un-

der såväl normala som onormala vattenkemibetingelser. Under

försöken sed fosfatkemi uppträdde fosfat-hide-out, son var

mer utpräglad när de värmeöverförande ytorna var hårt för-

smutsade.



AKTIEBOLAGET ATOMENERGI

1975-02-11

Fleischhauer (16) beskriver fosfat-hide-out i en dompanna

(136 bar, 220 t . h ). Halten fosfat mätt son P20 steg

regelbundet med en faktor 2 - 3 varje gång trycket sänktes

från 121 till 111 bar och lasten halverades. Effekten kvar-

stod även efter att fosfatdoseringen avbröts, samt efter

övergång från natriumfosfat till kaliumfosfat. Effekten

framgår tydligt av Fig 9.

List (40) redovisar ett diagram i Fig 10 där laständringar

har förorsakat kraftig hide-out av fosfat.

Ett praktikfall från ett kärnkraftverk redovisas av Bayard

Sisson (6). Fallet gäller anggeneratorerna i Dresden 1, som

från början konditionerades med fosfat och sulfit på sekun-

därsidan. När anggeneratorerna var uppe i 3.4 MPa (34 bar)

men utan kokning, låg ledningsförmågan på 500 uS . cm , och

såväl sulfit son; sulfat och fosfat kunde påvisas i vattnet.

När generatorerna kördes upp till fullast, sjönk emellertid

ledningsförmågan till 2 uS . cm , varefter varken sulfit,

sulfat eller fosfat kunde påvisas. Strax efter att generato-

rerna hade körts ned, återgick ledningsförmågan och halterna

till sina ursprungliga värden.

Ett liknande fall från Indian Point II beskrivs av Arvesen

(4). Vid last hade vattenkeoin i anggeneratorerna varit nor-

mal, vilket bland annat innebär:

pH • 8.5 - 10.6

Na/P04 »2.5

Omedelbart efter att primärvattenflödet stoppades visade

analyserna på bottenblåsningsvattnet från den ena ånggene-

ratorn:

pH * 11.0 - 11.5

- 2.8
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Förhållandet Na/PO, och pH-värdet måste följaktligen ha va-

rit mycket högt intill ytorna i ånggeneratortuberna under

drift.

Även Samuel (57) beskriver hide-out-fenomen från ånggenera-

torer.

2.3 Iakttagelser av lättlösliga beläggningar

Enligt Mankina & Chernova (42) har beläggningar av lättlös-

liga salter observerats i eldstadsr.uberna hos ett antal

kraftverkspannor med drifttryck 15.7 MPa (157 bar). I vissa

fall uppträdde tubskador. De lättlösliga beläggningarna

bestod till stor del av tri- och dinatriumfosfater, som upp-

trädde vid ibland mycket utpräglade hide-out-fenomen. Även

hide-out av natriumsulfat och silikat har observerats.

Mann (43) bar funnit vita vattenlösliga beläggningar på vär-

meöverförande ytor i en försöksångpanna i samband med hide-

out. Pannan, som var av självcirkulationstyp, hade en verti-

kal ångdom och fyra cirkulationsslingor med vardera två var-

mare som gav en värmeflödestäthet på omkring 150 kW . m

Pannvattnet innehöll 100 ppm NaOH, 30 ppm Na.PO,, 30 ppm

NaCl och 150 ppm Na.SO . Vid normal drift iakttogs ingen

hide-ovt. När emellertid den nedre värmaren på en av sling-

orna stängdes av, avtog salthalten i domen för att ibland nå

halter på mindre än tiondelen av ursprungsvärdet. Nät vär-

maren slogs på igen, återgick halterna i domen snabbt till

normalvärdet. De vattenlösliga beläggningarna kunde obser-

veras efter snabb urblåsning av pannvattnet vid övertryck.

Tubytan under beläggningarna uppvisade omfattande korro-

sionsangrepp. Sambandet mellan hide-out och värmeeffekt

antogs i detta fall bero på, att cirkulationen försämrades

vid avställning av den ena värmaren.

Stout (60) redovisar en undersökning, där han har studerat

hide-out av fosfat genom att nita pä P-32 i beläggningar

från en lågtryckskrets. Experimentuppställningen, son visas

schematiskt i Fig , bestod av en kort vertikal tubsektion
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för kokning, en kondensor och ett cirkulationssystem. Vatten-

lösningen till inloppet av tubsektionen förvarmdes med en

värmepatron och upphettade» i testsektionen med induktions-

väraning. Eventuella beläggningar i testsektionen kunde av-

sökas ned en GM-detektor. Under ett försök kördes kretsen

under 15 minuter ned P-32-märkt natriumfosfatlösning under

kokning, varefter utblåsning av lösningen och avsökning med

detektorn gjordes i snabb följd.

Stout drar följande slutsatser:

"I ett givet system (det vill säga experimentkretsen) ökar

hide-out-effekten med ökande

kokande värmeöverföring- i bubbelkokningsområdet

(30 - 100 kW . m~2)

ökande halt av natriumfosfat (350 - 3 500 ppm)

ökande temperatur (70 - 120°C)"

Dessutom tenderar en ökning av det totala massflödet genom

tuben att förskjuta fenomenet nedströms under vissa förhål-

landen. Små förändringar i ångkvalitet (0 - 6 Z vid inlop-

pet) påverkade inte hide-out-graden.

Det bör observeras, att Stout drog slutsatser om hide-out-

effekten ur bestämningar av avlagringsmängden. Slutsatserna

är därför inte direkt tillämpbara vad gäller anrikningsgra-

den.

I Straubs (62) undersökning, som delvis refereras i avsnitt

2.2, ingår bland annat analyser på beläggningar, som har

bildats under hide-out-betingelser. Typiskt för analysresul-

taten är att huvuddelen utgörs av natrium och fosfat.

Huijbregts (28) redovisar porösa beläggningar, som närmast

metallytan innehöll utfällningar av CaSO^, Mg(0H)2, Na2SO4 och

ett biandsalt.
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Xven Goldstein et al's (19) (20) (21) undersökning inne-

håller beläggningsanalyser. I något fall har man samtidigt

konstaterat mindre mängder fosfat och natrium, men man har

dock inte kunnat påvisa kristallint natriumfosfat oed rönt-

gendiffraktion. I stället har man hittat magnesium- och

kalciumfosfäter.

Aitchison & Smith (3) har provat narriumpolyfosfat som kor-

rosionsinhibitor i två reakrorkylkretsar. Försöken fick

emellertid avbrytas efter att vissa värmeväxlare erhöll be-

läggningar av järnfosfat och silikat.

Kirsch (35) och (36) redovisar fasbestämningar på belägg-

ningar från ett stort antal pannor. Bland de olika faserna
*

återfinns natriumfosfat i formen Na,PO, och Na,P.O. . 12
3 4 4 2 7

ftj) liksom ett antal fosfater med andra metall joner.

Beläggningar innehållande järnfosfäter beskrivs av bland

andra Partridge & Hall (47) och Noll (46). Saltbeläggningar

av okänd sammansättning omnämns av Pracht (53).

2.4 Korrosionsangrepp som förutsätter höga kon-

centrationer

Dokumentationen är omfattande beträffande korrosionsskador

som har förorsakats av koncentrerade lösningar från pannvat-

ten. Korrosionsangrepp på kolstål, son troligen har berott

på mycket hög luthalt beskrivs av bland andra (19) (20) (21)

(24) (4C) (49) (55) och (61). Angreppet har ofta haft karak-

tären av lokal avfrätning med i vissa fall stora mängder

magnetit i den utbredda frätgropen. Oftast har tjocka depo-

nerade beläggningar förekommit i samband med angreppen.

Vattenkemin har i de flesta fall varit alkalisk, med möj-

lighet för höga luthalter vid koncentrering.

Risken för korrosionsangrepp av koncentrerade sura lösningar

anses vara störst i pannor med flyktiga alkaliseringsmedel

och med okonditionerat totalavsaltat vatten. Riskerna Sr

speciellt stora i samband med kondensor-in-läckage av vat-



AKTIEBOLAGET ATOMQfERGI fT
At—
1975-02-11

ten, son reagerar surt vid hög temperatur. Även korrosionsan-

grepp pi kolstål i sura lösningar från pannvatten beskrivs

av Goldstein et al.

En fältundersökning av vattensidig panntubskorrosion i hög-

tryckspannor i USA redovisas av Klein et al (39). Bland

annat frångår att pannor med så kallad natriumhydroxidkemi

hade hög frekvens av korrosionsskador på grund av lokal

avfritning (ductile gouging), av .. pannor konditionerade

med flyktiga alkaliseringsaedel var mest utsatta för väte-

försprödning. Någonstans mitt emellan låg pannor med fos-

fatkemi. Författarna anger deponering av metalloxider som

orsak till en väsentlig del av skadefallen.

Goldstein et al's undersökningsserie är av speciellt in-

tresre, eftersom man har kört experiment under noggrant kon-

trollerade betingelser, och fått korrosionsskidor som kan

härledas till anrikning. Följande slutsatser från deras

slutrapport (21) är av speciellt intresse i sammanhanget:

"I samtliga fall där korrosionsangrepp kunde kon-

stateras, var en föregående försmutsning av de

värmeöverförande ytorna nödvändig för att angrep-

pet skulle initieras. När de värmeöverförande

ytorna var rena inträffade ingen korrosion, obe-

roende av värmeöverföringsförhållanden och vat-

tenkemi."

"Ingen korrosion inträffade inom ett brett område

av försöksbetingelser när vattnet konditionerades

hed natriumfosfat. Varken försmutsade ytor och

magnesiumkloridtillförsel eller försmutsade ytor

och avvikelse från bubbelkokning ledde till några

angrepp."

"När flyktiga alkaliseringsaedel användes vid

försautsade ytor och utan kondensorläckage, in-

träffade ingen korrosion."
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- "Vid konditionering med "fri lut" (free ct-jstic

boiler water treatment) initierades alkalisk

spänningskorrosion av primärt deponerade korro-

sionsprodukter. Korrosionen hölls vid aakt och

accelererades slutligen av fortsatt deponering av

sekundärt bildade korrosionsprodukter."

"Korrosion med riklig oxidbildniag, i vissa fall

kombinerat med väteförsprödningsbrott, inträffade

när surt reagerande kondensorläck age simulerades

ned försmutsade värmeöverförande ytor."

"Den pR-sänkning hos pannvattnet so» uppstod vid

kondensorläckage förorsakade korrosionsskador vid

alla typer av vattenbehandling. Korrosionshastig-

het erna kunde dock minskas effektivt genom höj-

ning av pH ned natriuafosfat eller natriuahyd-

roxid. Så snart de värmeöverförande ytorna hade

blivit tillräckligt försautsade, resulterade dock

tillförseln av natriumhydroxid i alkaliska an-

grepp."

"Effekten av fosfat-hide-out blev ser utpräglad

vid deponering av beläggningar av korrosionspro-

dukter på de väraeöverförande ytorna. Ingen

korrosion inträffade på grund av detta."

Huijbregts et al (28) har simulerat inläckage av havsvatten

i en försöksångpanna under liknande betingelser som Gold-

stein et al. Även här har nan kunnat köra pannan under va-

rierande betingelser utan korrosionsskador så länge de vär-

swöverförande ytorna var fria från deponerade korrosions-

produkter. Anmärkningsvärt är, att man inte ens efter dry-

out-betingelser kunde konstatera några allvarligare korro-

sionsangrepp, trots att utfällda salter återfanns på dry-

out-ytorna.

B*1.
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När deponerade korrosionsprodukter fanns på ytorna förekom

svåra korrosionsangrepp i vissa fall. Författarna särskiljer

fyra steg i korrosionsprocessen:

1. "Bildandet av en porös beläggning"

2. "Utfällning av salter i dan porösa beläggningen

r1 i rekt intill rörväggyc&n"

3. "Angrepp på det från början skyddande cirka 2 vm

tjocka oxidskiktet och uppkomst av ett så kallat

överskikt"

4. "Accelererad korrosion under överskiktet, varef-

ter en skiktad oxid bildas, vars finhet avtar

med ökande saltkoncentration"

Sambandet mellan korrosionsskador och uppkoncentrerat pann-

vatten har diskuterats utförligt av ett stort antal för-

fattare, bland andra (18) (26) (31) (38) (43) (45) och (69).

Man tycks i stort sett vara överens om, att de angrepp som

har förorsakats av lut kräver luthalter på åtminstone 40 %.

Under denna halt bildas i regel ett tunt skyddande magnetit-

skikt. Denna slutsats bygger på ett antal korrosionsförsök i

lutlösningar vid hög temperatur, av vilka kan nämnas experi-

st utförda av (1) (8) (17) (34) (34b) och (64).

Korrosionsförsök med kolstål i lösningar av litiumhydroxid

beskrivs av (7).

Vid uppkoncentrering av sura lösningar från pannvatten

behöver anrikningen inte drivas lika långt som i lutfallet

för att skador skall uppträda.

Frekvensen av skadefall på grund av sur respektive alkalisk

miljö får ses mot bakgrunden av att dosering av ren natrium-

hydroxid överges alltmer, medan fosfatdosering enligt den

koordinerade fosfatmetoden blir vanligare, åtminstone i USA.
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i.n mindre andel amerikanska pannor har doserats ned kalium-

föreningar i stället för med natriumföreningar, för att

hide-out-effekten skulle undvikas. Detta förfarande är dock

pi tillbakagång, vilket troligen beror på farhågorna att ka-

l.lumföreningar kan vara korrosivare än motsvarande före-

ningar a/ natrium. Ett diagram över trenderna i pannvatter,-

behandli.ig visas i Fig 11.

Ni r det gäller sambandet mellan korrosionsskador och anrik-

l. ning i (WR-ånggeneratorer är bilden inte helt klar. Några
i.

källor hänför vissa skadefall till anrikning av alkaliska

lösningsr, medan andra källor gör gällande att sarama skade-

fall betor på höga koncentrationer av sura lösningar. Man

tycks deck i stort sett vara överens om, att någon form av

anriknir.g har initierat många av angreppen. En utförlig

utrednirg av problemen har gjorts av Johansson (33).
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3. ANRIKNINGSMEKANISMER

3.1 Förångnings teori n

En mekanism som beskriva bland andra av Hörnig (29) och (30),

förutsätter att anrikningen är ett resultat av förångningen.

Enligt Hörnig sker förångningen i bubbelkokningsområdet i

gränsskiktet intill den vänneöverförande ytan, varefter

ångblåsorna går ut i huvudflödet. Det i gränsskiktet för-

ångade vattnet ersätts kontinuerligt genom ett vattenflöde

in mot ytan. Detta flöde transporterar kontinuerligt sal ter

in i gränsskiktet.

Saltflödet in i gränsskiktet motverkas enligt Hömig av bort-

transport via ångan, konvektion i gränsskiktet sart diffu-

sion. Denna borttransport antar han är proportionell mot

halten i gränsskiktet, vilket leder till att tillförsel och

borttransport balanserar varandra när halten har blivit

tillräckligt hög. Om lösligheten för någon fast fas över-

skrids innan jämviktskoncentrationen har uppnåtts, kan

fasen fällas ut, varvid så småningom en ny balans ställer

in sig, där ånglösligheten för saltet spelar en stor roll.

Dolezal (14) har gjort ansatser att kvantitativt beräkna

borttransporten av salter i gränsskiktet. Hans slutsats är

att förångningsteorin endast leder till myekec måttliga an-

rikningsgrader, beroende på att borttransporten genom kon-

vektion är mycket stor tack vare den omrörning som ångblå-

sorna åstadkommer.

Även Hömigs (30) uppskattningar ger mycket låga anriknings-

faktorer, ca 10 ggr, som resultat.

De låga beräknade värdena styrks av försök med värmeöver-

föring på rena ytor, som refereras av Styrikovich &

Martynova (63).
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3. 2 Wiek-boiling-teorin

De låga anrikningsfaktorer som kan härledas ur den klassiska

förångningsteorin har lett till slutsatsen att återföringen

av salter i vissa fall måste vara starkt hämmad, eftersom

man i mänga **!.l anser sig ha konstaterat anrikningsfaktorer

som har varit flera tiopotenser högre. Hörnig (31) sid 399

gissar på porösa beläggningar son hämmar konvektionen.

Liknande resonemang förs av (55) (18) (49) (55) (68, sid 21)

och (68, sid 2 1 ) . Även (22) och (37) diskuterar porösa

beläggningar, men utgår från en annan koncentreringsprocess.

Under senare år har teorier om wick-boiling* börjat stude-

ras. Mekanismen antyds av Masterson et al (45) för att för-

klara höga anrikningsfaktorer, och beskrivs i en mera de-

taljerad variant av Macbeth (41) med syftet att förklara

abnormt låga värmemotstånd som har konstaterats i belägg-

ningar i vissa eldstadstuber och testsektioner.

I korthet går mekanismen ut på, att förångningen sker inne i

beläggningen. Ångan går ut genom diskreta porer eller skor-

stenar, samtidigt som ersättningsvatten sugs in genom andra

intilliggande porer. Vatten- och ångtransporten intill ytan

koraner därigenom att gå i enkelriktade flöden, varvid en

anrikad lösning stannar kvar i de inåtgående porerna. Macbeth's

uppfattning om mekanismen framgår av Fig 12.

Wick-boiling-mode11en kan förefalla långsökt, eftersom san-

nolikheten kan tyckas minimal för att en så komplicerad

struktur skall uppstå. För modellen talar svepmikroskopbil-

der från beläggningar (28) och (41b), (se Fig 1 3 ) , som tyder

på en sådan struktur. Man har även i många fall konstaterat,

att hide-out uppträder i samband med försmutsade värmeöverfö-

rande ytor, medan motsvarande rena ytor inte förorsakar

hide-out.

"Wick" betyder veke, vilket syftar på den kapil-
läreffekt som åstadkommes av porerna i vissa
deponerade beläggningar
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Ett mycket starkt indicium för modellen utgör Huijbre^ts et

al's (28) beläggningsanalyser, där man har påvisat lättlos-

liga salter djupt inne i porösa beläggningar utsatta for

vänneöverföring. Salterna var lokaliserade till skiktet

närmast metallen, och förekom endast sparsamt utanför detta.

(Se Fig 13.)

Detaljerade beräkningar som baseras på Macbeths modell har

utförts av Cohen (10) och (11) samt av Collier & Kennedy

(13). De beräknade anrikningsfaktorerna är av storleksord-
3 4

ningen 10 - 10 .

Även spalter kan utgöra hinder för återföring av anrikade

ämnen, vilket har konstaterats av Wanklyn & Jones (66).

3.3 Anrikning på grund av cirkulationsrubbningar

Mankina & Chernova (42) förklarar förekomsten av lättlösliga

fosfatueläggningar i ryska kraftverkspannor genom att hän-

föra det till områden i pannan där så kallad intensiv förång-

ning (intensive evaporation) förekommer i gränsskiktet.

Innebörden av begreppet "intensiv förångning" är oklar, men

förmodligen avses en avvikelse från bubbelkokningsomradet.

r'5reteelsen antas bero på lokalt höga värmeflödestätheter

eller på försämrad cirkulation i tuben i fråga. Med försäm-

rad cirkulation avser man i detta fall vattenhastigheter

under 0.3 m . s

Även Holmes & Mann (26) anför försämrad cirkulation som

trolig orsak till anrikning. De refererar till Mann's (43)

försök med en försöksångpanna, i vilken trinatriumfosfat

fälldes ut på tubväggarna när cirkulationen var otillräck-

lig-

Helds (25) resonemang ansluter sig till Mankina & Chernovas

vad gäller cirkulationens inverkan.

Partridge & Hall (47) sid 602 förklarar sina iakttagelser av

hide-out i en panna med att kraftig lokal förångning (exces-

sive local evaporation) till torrhet har förekommit.
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3.4 Anrikning genom höjning av kokpunkten

Teorin för hide-out gtnom höjning av kokpunkten bygger pa

två företeelser:

Gränsskiktet intill en värmeöverförande yta vid

kokning har alltid en viss övertemperatur gente-

n»t huvudflödet, som befinner sig vid kokpunkten.

Otr ett salt doseras till rent vatten, stiger

lösningens kokpunkt. Till exempel kokar en 35 Z-

ig vattenlösning av natriunhydroxid vid ca 150 C,

varvid kokpunktshöjningen är 50 C.

Vissa författare har tagit fasta på, att vattenfasen i

gränsskiktet inte är terraodynamiskt stabil, eftersom den

ligger över kokpunkten. Jämvikten skulle emellertid åter-

ställas, om kokpunkten höjdes till den aktuella temperaturen

genom indiffusion av salter till gränsskiktet. Systemets

strävan mot jämvikt anses av dessa författare vara drivkraf-

ten för anrikningen.

Kokpunktsteorin skiljer sig från andra teorier genotc att

anrikningen är oberoende av koncentrationen i huvudflödet.

Den enda styrande faktorn är vänoeflödestätheten, son be-

stämmer gränsskiktets övertemperatur och därigenom fastläg-

ger jämvikten mellan anrikningsgraden och kokpunktshöjningen.

Eftersom övertemperaturen i gränsskiktet inte är konstant,

utan avtar ut från ytan, kommer även den motsvarande jäm-

viktskoncentrationen att avta på motsvarande sätt. Förloppet

framgår av Fig 15.

De anrikningsgrader som kan härledas ur kokpunktsteorin är

höga; en övertemperatur intill ytan på 10°C skulle motsvara

en anrikning av natriumhydroxid med en faktor 10 gentemot

ett vatten med 100 ug . kg" .
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Kokpunktsteorin presenterades i renodlad fora första gar>.gi-r.

av Hall (23) 1944. Den följdes upp året efter av Kauftsan et

al (34) so« presenterade ett antal ångtryckskurvor för

vanliga saltlösningar vid höga temperaturer.

Bland andra författare som ansluter sig till teorin kan

nämnas Rivers (54) och List (40).

Kokpunktsteorin har fått stor spridning, och citeras än idag

i olika sammanhang. Den bygger emellertid på antaganden, som

vid närmare granskning visar sig vara helt felaktiga. Hörnig

(29) utdömde teorin redan 1957 på följande grunder:

- Gränsskiktet kan aldrig befinna sig i tennody-

naaisk jämvikt.

- Anrikning av lösta ämnen inträffar normalt i den

kallaste delen av lösningen och inte i den var-

maste.

En god värmeöverföring genom kokning förutsätter

ett gränsskikt som ligger över kokpunkten.

Den enda effekten kokpunktshöjning kan ha enligt Hörnig är,

att den kan leda till en höjning av temperaturen i gräns-

skiktet, vilket kan påverka lösligheten. Att frånvaron av

termodynaaisk jämvikt i gränsskiktet skulle förorsaka en

anrikning enligt kokpunktsteorin är emellertid otänkbart.

3.3 Utfällningsteorier

Vissa företeelser i samband med hide-out kan inte förklaras

enbart med anrikning av salter i ett gränsskikt eller i

porerna i en beläggning. Detta gäller bland annat följande

iakttagelser:
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1. Hide-out-tendensen är inte lika stor för alla

ämnen. Trinatriumfosfat och natriumsulfat visar

ofta stor benägenhet för hide-out, medan tenden-

sen är svag för motsvarande kaliumsal ter samt för

natrium- och kaliumklorid.

2. Hide-out av fosfat åtföljs ofta av en pH-höjning,

vilket innebär, art en kemisk reaktion med hyd-

roxid som slutprodukt äger rum.

Selektiv hide-out samt lutbildning har iakttagits av bland

andra (23) (34) (56) (57) och (62).

Hömig (30) föreslår två reaktionsrypcr som förklaring på

fenomen^;: 1 och 2:

Kemisk reaktion mellan saltet och tubväggen,

till exempel enligt formeln

8 PO3"+3 Fe-O.+12 H.,0 + Ft' (PO,),+6 FePO,+24 0H~*

Genom anrikningen överskrids lösligheten för

något ämne, varvid detta faller ut i gränsskik-

tet.

Selektiv hide-out vid reaktion mellan salt och tubvägg kan

förklaras med att reaktionen sker olika snabbt för olika

salter. Även pH-effekten för fosfat kan förklaras, eftersom

reaktionen frigör hydroxidjoner. pH-hbjning vid utfällning

av fosfater inträffar om den utfällda fasen har lägre Na/PO,-

kvot än lösningen.

Reaktion sale - tubvägg förespråkas av bland andra Tietz &

Werner (65) och Partridge A Scott (47). Hömig (30) anser

dock att hide-out-reaktioner mellan saltlösningar i gräns-

skiktet och den oxidbelagda tubväggen är osannolika, dels

därför att sådana reaktioner erfarenhetsmässigt sker mycket

Formeln har skrivits om till jonform av förf
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långsamt, och dels för att de inte förklarar sk i i I n.idcn i

hide-out mellan natrium- och kaliumsal ter, vilka bonit

reagera lika lätt med tubväggen, eftersom det i båda fallen

är fosfatjoner som reagerar.

Hömig (30) anser att utfällning på grund av överskriden

löslighet är den sannolikaste reaktionstypen. Han stöder si;:

åsikt på att man inte har hittat några fosfatbeläggningar

där järn ingår i någon nämnvärd grad, medan däremot natrium

ofta utgör en betydande del. Detta skulle tyda på att natrium-

fosfater bildas men inte järnfosfater. Den selektiva hide-

outen kan enkelt förklaras genom skillnader i löslighet för

olika salter vid hög temperatur. För natriumfosfat stiger

enligt Schroeder et al (58) lösligheten snabbt i området 0 -

120°C, avtar långsamt i området 120 - 210°C och avtar däref-

ter snabbt, allt enligt Fig 16. För natriumsulfat är löslig-

hetens beroende av temperaturen likartat. Det utpräglade

temperaturberoendet bör kunna vara en orsak till fosfat-

hide-outens starka beroende av drifttryck och vännebelast-

ning. Kaliumfosfats svagare tendens till hide-out skulle på

motsvarande sätt ha sin förklaring i att det har betydligt

högre löslighet än natriumfosfatet.

Class (9) anför en utfällningsteori som utgår från hypotesen

att lösligheten för vissa ämnen blir mycket låg i gräns-

skiktet vid värmeöverföring under kokning. Detta skulle bero

på att tätheten hos vattnet avtar kraftigt vid överhettning

över kokpunkten, vilket skulle sänka lösligheten. Denna

teori utesluter i och för sig inte sal tamikning i lösning,

men detta är inte någon förutsättning för utfällningen,

vilket däremot gäller för andra utfällningsteorier.

3.6 Oregelbunden vätning vid fasseparation och

dry-out

Ett fenomen som kan ge upphov till korrosionsangrepp är ore-

gelbunden vätning (intermittent wetting). Detta förekommer

när en yta växelvis utsätts för vätning från vattenf;isen och

uttorkning. Genom uttorkningen fälls eventuella i eko flykt i-
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ga ärmen i vattnet ut på ytan, för att åter lösas upp helt

eller delvis när nytt vatten tillförs. Genom denna process

koraner >tan att utsättas för ständigt upprepad exponering

mot koncentrerade lösningar, vilket i ogynnsamma fall kan

leda till korrosionsskador.

enEtt renodlat fall av korrosionsskada genom oregelbund

vätning redovisas av Rivers 4 Sonnett (55).

Oregelbunden vätning förekommer i regel inte som en själv-

ständig företeelse, utan uppträder vanligast i samband med

dry-out eller fasseparation.

Dry-out inträffar på en värmeöverförande yta när man har

nått den kritiska punkten för värmeöverföringen, det vill

säga när ytan inte längre väts av en vattenfilm utan står i

kontakt med en ångfilm. Direkt ovanför den kritiska punkten

är ångfilmen instabil, vilket innebär att såväl material tem-

peraturen som gränslinjen mellan vattenfilm och ångfilm

fluktuerar. Den primära skadeorsaken är Överhettning, men

genom fluktuationerna får man även oregelbunden vätning i

gränsområdet, vilket kan ge upphov till korrosionsskador.

Även den termiska cyklingen kan givetvis leda till korrosions-

skador, genom att det skyddande oxidskiktet sprängs sönder

på grund av mekaniska spänningar. Dry-out roed anknytning

till korrosion har studerats av Fisher (15). Huijbregts (28)

beskriver beläggningar, som har bildats vid dry-out-betingel-

ser.

Fasseparation innebär, att ytan i fråga isoleras från huvud-

vattenflödet genom en ångkudde. Detta inträffar lättast i

överdelen av en liggande eller svagt lutande tub under

värmeöverföring. Den primära risken är liksom vid dry-out

överhettning. Även här kan man emellertid få korrosionsska-

dor genom oregelbunden vätning, som förorsakas av stänk från

vattenfasen under ångkudden.

Fasseparation och dess samband med korrosionsskador beskrivs

av bland andra (38) (47) (55) och (68).
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4. DISKUSSION

4.1 Hur höga anrikningsfaktorer förekommer?

Anrikningsfaktorer har diskuterats av ett stort antal för-

fattare varvid värden mellan 2 och 10 har föreslagits. Det

tycks dock endast ha gjorts en enda undersökning, där man

någorlunda direkt har mätt upp anrikningsgraden, nämligen

Picone et al's (48). Den högsta anrikning de redovisar är

8 . 10 för natrium.

Slutsatser om anrikning kan emellertid dras ur uppgifter om

lättlösliga beläggningar som har återfunnits på värmeöver-

förande ytor. Dessa beläggningar måste ha bildats när uppkon-

centreringen intill ytan ledde till att lösligheten för det

aktuella ämnet vid temperaturen i fråga överskreds. I de

fall som refereras av Mankina & Chernova (42), har man

funnit natriumfosfatbeläggningar som har bildats vid 350 C.

Enligt (42) är lösligheten för fosfaterna vid temperaturen i

fråga 1 500 mg . 1 . Nivån på fosfathalten i bottenblås-

ningsvattnet anges till 50 mg . 1 , vilket inm ä̂r en an-

rikningsfaktor av storleksordningen 30.

Det låga värde på anrikningsfaktcrn som kan beräknas ur

Mankina & Chernovas uppgifter beror på att lösligheten för

natriumfosfater är ganska låg vid 350°C. Vid Stouts (60)

försök har emellertid fosfatbeläggningar bildats vid 70 -

120°C. Om Schroeder et al's (58) löslighetsvärden antas

gälla, har fosfathalten uppgått till 0.5 kg fosfat . kg

lösning , vilket innebär en anrikningsfaktor på drygt 10

gentemot den ursprungslösning som innehöll 350 mg . kg

Uppskattningar av anrikning ur löslighetsdata är inte helt

invändningsfria. 0m nämligen Class (9) teorier om minskad

löslighet i överhettat vatten är riktiga, kan de anriknings-

faktorer som uppskattas ur traditionella löslighetsdata vara

för höga.
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Att uöma av de korrosionsskador SOM nämns i avsnitt 2.4 har

Luthalten i vissa panntuber uppgått till minst 40 1. Med ett

pH-värde på högst 11 i huvudflödet innebär detta en anrik-
•4 5

ningsfaktor på 10 och med pH 10 en faktor 10 .

Även de hal tsänkningar som har iakttagits i vissa pannor,

ånggeneratorer och experimentskretsar, tyder på anriknings-

faktorer av flera tiopotensers storlek.

Slutsatsen av ovanstående resonemang och uppskattningar är

att anrikningsfaktorer uppemot 10 för vissa ämnen inte är

orimliga intill vänneöverförande ytor vid kokning.

4.2 Vilka ämnen anrikas?

De ämnen som uppvisar mest utpräglad hide-out tycks vara

natriumfosfater, natriumsulfat i viss mån och natriumsili-

kat. Motsvarande kal iumföreningår är däremot mindre känsliga

för hide-out, vilket även gäller natrium- och kaliumklorid.

Det finns dock exempel även på klorid-hide-out. För fosfat-

hidf-out gäller som tidigare nämnts att haltsänkningen ofta

åtföljs av en samtidig pH-höjning genom bildandet av hyd-

roxidjoner.

Skillnaderna i hide-out-tendens för olika ämnen anses bero

på skillnader i löslighet. De anrikningsmekanismer som kon-

centrerar ämnen i lösning är dock knappast specifika, utan

anrikar såväl svårlösliga som extremt lättlösliga ämnen.

Skillnaderna mellan till exempel natriumfosfat och natrium-

klorid när det gäller hide-out skulle kunna bero på, att

lösningsanrikning i fosfatfallet i regel åtföljs av en ut-

fällning, vilket gör att en märkbar mängd fosfat försvinner

från huvudflödet. Transporten av natriumklorid till gräns-

skiktet upphör däremot när detta har uppnått en viss jäm-

viktskoncentration utan utfällning, vilket förutsätter en

mycket mindre haltsänkning i huvudflödet. Det är därför inte

utan vidare tillåtet att sätta likhetstecken mellan kraftig

anrikning och kraftig hide-out.



AKTIEBOLAGET ATOMENERGI ^ F ^ 6
t Q t i3

1975-02-11

4.3 Vilka är riskerna vid anrikning?

Följderna av en anrikning hänger givetvis ii\timt saTjnan

med den aktuella vattenkemin* Vid konditionering med nat-

riumhydroxid bildas en starkt alkalisk lutlösning, som kan

förorsaka lokal avfrätning och alkalisk spänningskorrosion.

Dessa risker finns i viss mån även vid natriumfosfatkondi-

tionering, eftersom man i vissa fall kan få fällningar med

lägre kvot natrium/fosfat än i lösningen, varvid hydroxid-

joner bildas och pH stiger. De koordinerade fosfatkemier

som har tillämpats har i praktiken inte helt kunnat elimi-

nera riskerna, vilket bland annat framgår av Westinghouse's

ändrade specifikationer för vattenkemin i dess PWR-ånggene-

ratorer.

Ämnen i kondensorkylvatten som reagerar surt vid hög tem-

peratur, till exempel magnesiumsalter, kan ge mycket låga

pH-värden vid anrikning från pannvatten och änggenerator-

vatten i samband med kondensorläckage. Vid alkalisering

med icke-f lyktiga ämne -. ser tosihi. eller lut har man en

viss buffertkapacitet mot pH-sänkning vid anrikning, vilket

däremot inte är fallet för flyktiga alkaliseringsmedel,

eftersom dessa drivs av från vattenfasen vid ångbildning.

Förekomsten av väteförsprödning i anläggningar med flykti-

ga alkaliseringsmedel får ses mot bakgrund av detta.

4.4 Vilka mekanismer styr anrikningen?

De anrikningsteorier som har föreslagits utgår från

förångning

wick-boiling

försämrad cirkulation

kokpunktshöjning

utfällring efter överskriden löslighet

reaktion mellan ämnen i vattnet och materialet

i den värmeöverförande ytan

fasseparation med oregelbunden vätning

dry-out
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Av dessa teorier är det endast den renodlade kokpunktshöj-

ningsteorin, som måste anses vara direkt felaktig. De övriga

är sannolikt relevanta i olika situationer, och kan i vissa

fall gälla samtidigt. Förmodligen sker anrikningen ofta i

två steg, ett primärt innebärande anrikning i lösning och

ett sekundärt innebärande utfällning eller reaktion med

väggmaterialet.

Sammanfattningsvis gäller, att anrikning vid vänneöverfö-

rande ytor kan förorsakas av en eller flera av följande

företeelser:

Porösa beläggningar

Dålig cirkulation

Höga värraeflödestätheter

Avvikelser trän bubbelkokninj, (DNB)* resulte-

rande i dry-out

Fasseparation

Dry-out och fasseparation med åtföljande oregelbunden vät-

ning brukar inte betraktas som hide-out-fenomen utan som se-

parata företeelser. I praktiken kan det dock ibland vara

svårt att avgöra vilken anrikningsprocess som har lett till

en iakttagen hide-out, vilket gör att dry-out och fassepa-

ration måste betraktas som möjlig orsaker.

4.5 Allmänna synpunkter

Korrosionsskador i konventionella ångpannor förekommer

fortfarande, trots att erfarenheterna av drift med olika

vattenkemier är mycket stora i sådana anläggningar. I mänga

fall torde skadorna kunna härledas till brister i vattenbe-

handlingen, vilket bland annat Ahrnbom & Lyselius (2) under-

sökning tyder på. Det finns emellertid pannor som trots

påstådd korrekt vattenbehandling har råkat ut för tubbrott,

där anrikning antas vara orsaken. Ett exempel på detta re-

dovisas av Janssen (32). Lokalt höga värroeflödestätheter

anses ofta ha medverkat till anrikningen i sädana fall.

DNB * Departure from Nucleate Boiling
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För PWR-ånggeneratorer har man mycket begränsad tirirtser-

farenhet av tubmaterialen. För korrosionsbedömningar är rar.

därför till stor del hänvisad till korrosionsprovmny; i

autoklaver, vi!ket emellertid kräver en god kännedom or,

aktuella anrikningar och koncentrationer för att resultaten

skall vara meningsfulla.

Även kommande ånggeneratcrkonstruktioner för såväl PWR som

för gaskylJa reaktorer förutsätter kunskaper om anriknings-

grader för att bedömningar av korrosionsriskerna skall vara

möjliga.

5. SLUTSATSER

Sammanfattningsvis kan det sägas, att anrikningsfaktorer

visserligen har bestämts i vissa fall vid experiment och

drift, mfcn att kunskaperna är mycket bristfälliga när det

gäller att i förväg uppskatta anrikningsfaktorer för olika

ämnen under specificerade driftbetingelser. Dei Ca gäller

såväl konventionella pannor som ånggeneratorer.
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Fig 8 Förekomst respektive frånvaro av hide-out i

pannvatten sed natrium- och kaliuaföreningar

av klorid, sulfat och fosfat. Från (34)
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Fig 11 Trender i vattenbehandling i USA.
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