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SU«r» "f

Th;' '.-port summarizes the experience of the corrosion resistance of pumps, heat
e<- Jgers, valves and pipings in different seawater-cooiing systems in Denmark,
F trd, Norway and Sweden. For pumps and heat exchangers the experience has been
• - (tensive that a clear picture of today's status can be given. Owing to more
; c ty data concerning valves and pipes the survey of the corrosion in these compo-
rt ' s is less *ell substantiated. The following results of the survey appear to be
of -"articular interest.

The commonest pumps in the cooling systems of power stations are vertically extended
sr-;'t pumps. To counteract corrosion en column and casing with organic surface coating
an )n stainless steel shafts and impellers under shutdown conditions, these should
be tovided with internal and external cathodic protection. The experience of tin and
alu. nium bronzes in impellers and shafts in such pumps has been so poor - erosion and
cavtjtion damage - that a change has usually been made to preferentially ferritic-
austenitic Mo-alloyd stainless steels. The combination of stainless steei/Ni-Resist
2 0 has been found unsatisfactory owing to the occurrence of galvanic corrosion on
the latter material.

For heat exchangers, both tube and plate, titanium has proved to be far and away the
best choice. In the optimal blanket solution for a titanium heat exchangers the tubes
are seal-welded to tube sheets of explosion-bonded titanium clad steel. For retubing
of old condensers a similar procedure with tubes of high-alloy stainless steel in tube
sheets of stainless clad steel is of economic interest. Certain questions, among which
the effect of chiorination of the cooling water, however, remain to be clarified be-
fore such a procedure can be unreservedly recommended.

Pipings of rubber-lined carbon steel or with thick coatings of solvent-free epoxy
resin have shown very good corrosion resistance in the seawater systems of power
stations. Tar-epoxy-resin-coated pipes, however, should usually be provided with
internal cathodic protection. Cement-lined carbon steel pipes are used with varying
results in the offshore industry. Recently, however, pipes of the high alloy stainless
steel 2S4 SMO have also come into use for similar purposes.

Valves in seawater cooling systems have been affected, in particular, by corrosion
due to defectively executed or damaged organic coating en cast iron. Different sea-
water-resistant bronzes (gunmetai, tin, bronze and aluminium bronze) are therefore
preferable as valve material.
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1 INLEDNING

Under de tio respektive sex år som kärnkraftverk varit i drift i Sverige
och Finland har många driftserfarenheter av de mest skilda slag hunnit
samlas, så även beträffande olika konstruktionsmaterials korrosionshär-
dighet. Det har härvid visat sig att havsvattenkylsystemen erbjudit de
största problemen i detta avseende dels direkt genom kostnadskrävande
driftavbrott på grund av läckande kondensorer och andra värmeväxlare,
dels genom sekundärskador i PWR-reaktorers ånggeneratorer till följd
av kondensorläckage.

I syfte att möjliggöra en snabb informationsspridning om korrosions-
skador som inträffat i kraftverkens havsvattenkylsystem till berörda
parter - kraftföretag, apparattillverkare och material leverantörer -
bildades kort efter idrifttagandet av de första kärnkraftverken en
arbetsgrupp för havsvattenkorrosion inom Stiftelsen för Värmeteknisk
Forskning i Sverige.(SVTF). Så snart de finska kärnkraftverken kommit igång
omfattades även dessa av arbetsgruppens bevakning och sedan två år
ingår även en finsk ledamot i gruppen. Denna verksamhet, som till
övervägande del ägnat sig åt det primära korrosionsproblemet - konden-
sorkorrosionen - har aktivt bidragit till de problemlösningar som redo-
visas i denna rapports avsnitt om värmeväxlare (1, 2, 3).

Samtidigt med de ovan beskrivna aktiviteterna inom Stiftelsen för
Värmeteknisk Forskning bedrevs också inom Korrosionsinstitutet två
havsvattenprojekt, det ena rörande korrosion i värmeväxlare, det
andra inriktat på korrosion i pumpar. Även om dessa projekts syfte,
insamling av erfarenheter genom enkäter och intervjuer, inte till
fullo uppnåddes, beroende på dålig respons från kraftföretagens sida,
kan de dock sägas ha bidragit till ökade kunskaper om ifrågavarande
korrosionsproblem. Detta gäller speciellt de stora våtuppställda
vertikalt monterade kraftverkspumparna (4).

I syfte att vidga kunskaperna om korrosion i havsvattenkylsystem har
inom delprojekt 2, Korrosion i havsvattensystem, som ingår i det sam-
nordiska NKA-projektet SÄK-4: Korrobion i kärnkraftverk, gjorts en ny er-
farenhetsinventering, denna gång omfattande Danmark, Finland, Norge
och Sverige. Detta arbete har utförts av en arbetsgrupp bestående av
Curt Christensen, Korrorionscentralen i Danmark, Esa Lecklin, Imatran
Voima 0Y i Finland, Ketil Videm, Institutt for Energteknikk i Norge
och Sture Henrikson (ordf), Korrosionsinstitutet i Sverige.

Huvudvikten har denna oång lagts på insamling av driftserfarenheter av
havsvattenpumpar genom in enkät utsänd till de i Bil 1 listade företagen,
d v s de finska och svenska kärnkraftverken, Korrosionscentralen i
Danmark samt ett norskt offshore-företag, Mobil Exploration Norway Inc.

Pumpenkäten har stött
förklaras dels med att
enkäter av skilda slag
uppenbarligen bedömdes
av detsamma erhölls si
sammanfattning av erf
denna rapport. I syft*

på oväntade praktiska svårigheter, vilket kan
kraftverken under senare år förelagts ett flertal
dels med att det först formulerade frågeformuläret

vara alltför detaljerat. Efter en kraftig förenkling
uti igen tillräckligt med svar för att möjliggöra den
renheter om pumpar som utgör huvudinnehållet i
att ge läsaren en helhetsbild av korrosionsproblemen
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i havsvattenkylsystem - oberoende av om dessa hänför sig till kärnkraft-
verk, ordinära värmekraftverk eller andra industrier med havsvatten-
kyl ning - presenteras dessutom i översiktlig form dagens status rörande
värmeväxlare, ventiler och rörledningar i vart och ett av de förutnämnda
nordiska länderna. Korrosionscentralen i Danmark redovisar sina samlade
erfarenheter i form av minimispecifikationer för material och utförande
i respektive kylsystemskomponenter.

2 PUMPAR

I detta kapitel sammanfattas dels de svar som erhölls från Finland, Norge
och Sverige på den förut nämnda pumpenkäten, dels Korrosionscentralens re-
kommendationer av lägsta användbara materialalternativ.

I Tab 1 - 4 redovisas vilka olika material - kolstål och gjutjärn, koppar-
material, rostfria stål och plaster - som berörts i enkätsvaren. Av dessa
tabeller framgår också vilka symboler som använts i utrymmesbesparande
syfte i Bil 2,i vilken korrosionsskadornas fördelning på olika pump-
delar - pumphus, löphjul, axlar, axelfoder och lagerhållare - redovisas.

2.1 Erfarenheter från Korrosionscentralen i Danmark

Korrosionscentralens minimispecifikationer för ordinära och vertikalt
uppställda centrifugal pumpar framgår av Bil 3. De skiljer sig i huvudsak
i två avseenden från övrig nordisk praxis. Dels är man inte lika oroad
för erosions- och kavitationsskador på olika bronsmaterial som i
Finland och Sverige, dels föreskriver man katodiskt skydd endast för
vertikalt uppställda pumpar, vilket förmodligen sammanhänger med att
man i huvudsak rekommenderar bronsmaterial med god korrosionshärdighet
till de ordinära centrifugal pumparna. Även rostfria axlar torde erhålla
ett spontant katodiskt skydd i pumpar av detta utförande.

2.2 Erfarenheter från norsk offshore-industri

Svaren från Norge på pumpenkäten begränsas till två fabrikat av centri-
fugal pumpar som kommit till användning på Statfjords plattform A i
Nordsjön. Pumparna är tillverkade helt av rostfritt stål SS 2343 med
undantag för axelfodren som ursprungligen var av nickel-kopparlegeringen
Monel K 500. Den enda korrosion som rapporteras ha inträffat är grop-
frätning i axel fodren redan efter ett års drift. Efter byte till SS stål
2343 uppges pumpurna ha fungerat bra, vilket är ägnat att väcka förvåning
eftersom inget katodiskt skydd använts. Möjligen kan pumparna i alla fall
ha erhållit ett spontant katodiskt skydd från anslutande rörledningar av
cementbelagt kol stål.
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2.3 Erfarenheter från finska kärnkraftverk

De finska BWR-kraftverken TVO 1 och TVO 2 i Olkiluoto har redovisat er-
farenheter av våtuppställ da vertikalt monterade propellerpumpar för
kylning av kondensorenra (huvudkylpumpar) och av liknande centrifugal-
pumpar i två hjälpkylsystem. Fig I visar en principskiss över en pump
av denna typ.

De förstnämnda pumparna med hus, stigrör och axelskyddsrör av tjärepoxibelagt
grått gjutjärn samt rörliga delar av rostfritt stål - SS stål 2350 i
propellrar och SS stål 2324 i axlar - uppges inte ha erhållit korro-
sionsskador. Däremot har oförutsedda korrosionsproblem uppstått i
hjälpkylvattenpumparna. Paradoxalt nog har i detta fall en avsedd upp-
gradering av pumpmaterialen resulterat i kraftigare korrosion än vad
som är normalt för det konventionella utförandet av dylika pumpar.
Endast stigrören har i detta nya utförande bibehållits i ordinärt ut-
förande av tjärepoxibelagt grått gjutjärn. Pumphusen och löphjulen har
gjorts av tennbrons (CuSn 10) och axlarna av aluminiumbrons (CuAHO Fe).
Pumparna har dessutom, som brukligt är, skyddats genom katodiskt skydd
med Zn-anoder. Trots detta har följande korrosionsskador uppstått:

- Mycket kraftig avaluminering och erosionskorrcsion på pumpaxlarna.
En felaktig värmebehandling av Al-bronsen torde ha bidragit till
den snabba avalumineringen som lett till årliga axelbyten (5).
Axelmaterialet byttes först till NiAl-brons (CuAl 10 Ni), och då
inte heller denna befanns helt okänslig för avaluminering, slut-
ligen till ferrit-austenitiskt rostfritt stål SS 2377.

- Kavitation av löphjulen föranledde samma materialbyte som för
axlarna.

- Vissa erosionsskador pä pumphusen, vilka ännu inte åtgärdats.

Anmärkningsvärt är att huvudkylpumparna i Lovisa 1 och 2, trots att
de till övervägande del är tillverkade av Mo-fritt rostfritt 18/8-stäl
och inte försedda med katodiskt skydd, helt uppcjes ha motstått korro-
sion. Inloppsdysorna är dock till en del gjorda av epoxibelagt grått
gjutjärn, vilket kan ha erbjudit erforderligt katodiskt skydd under
stilleståndsperioder. Under drift kan 18/8-stålet väl tänkas motstå
vattnet som i denna del av Finska viken har mycket låg kloridhalt
(2,4 g C1-/D.

Hjälpkylvattenpumparna i Lovisa 2 var först i ett utförande med husen
belagda med pulverepoxi samt inloppsdysorna och stigrören av grått
eller Ni-legerat gjutjärn (ASTM A 346). Detta resulterade i allvarliga
skador av erosionskorrosion redan efter ett års drift. Efter byte till
nya pumpar helt i SS tål 2343 och 2324 uppges inga korrosionsproblem
föreligga. I Lovisa 1 är hjälpkylvattenpumparna av samma utförande som
de sistnämnda. Även de uppges fungera problemfritt.

2.4 Erfarenheter från svenska kärnkraftverk

De mest fullständiga enkätsvaren har erhållits från Barsebäcksverket.
Erfarenheter såväl av de stora vertikalt uppställda propeller- och
cemnfulgalpumparna som av mindre horisontellt uppställda centrifugalpumpar
redovisas ingående.
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I huvudkylpumparna vållade i början en fel anslutning av det katodiska
skyddet med påtryckt spänning problem i form av gropfrätning på pump-
hjul av rostfritt 18/3-stål utan Mo. Efter att detta rättats till har
ingen korrosion iakttagits i dessa stora pumpar med axlar av SS stål
2343 och hus och stigrör av tjärepoxibelagt grått gjutjärn. Detsamma
gäller motsvarande pumpar i Barsebäck 2.

Vertikalt uppställda hjälpkylvattenpumpar av tjärepoxibelagt gjutjärn
med axlar av SS stål 2324 och löphjul av SS stål 2350 erhöll i Barsebäck
1 gropfrätning på axlar och axelfoder innan katodiskt skydd med Zn-anoder
installerades. I Barsebäck 2, där dylikt skydd monterades från början,
har problemen varit betydligt mindre.

I horisontellt uppställda centrifugal pumpar helt av SS stål 2343 och
utan katodiskt skydd har spaltkorrosion uppstått i pumphusen.

Erfarenheterna från Oskarshamnsverket är genomgående mycket goda beroende
på att alla pumpar efterhand försetts med katodiskt skydd med påtryckt
spänning. Pumphjulen till huvudkylpumparna i Oskarshamn 1, som i början
var tillverkade av Ni-fri Al-brons, angreps dock av kavitation. Efter
att ha ersatts med nya löphjul av ferrit-austenitiskt rostfritt stål
(troligen SS stål 2377) har de fungerat utan större korrosionsproblem.
Vissa hållare för mellanlager (lagerflänsar) av tjärepoxibelagt grått
gjutjärn har emellertid måst bytas. Detta är ett problem som även drabbat
vissa hjälpkylvattenpumpar i Ringhals. Man frågar sig varför inte dessa
hållare direkt kan tillverkas av ett ferrit-austenitiskt rostfritt stål.

Hjälpkylvattenpumparna i Forsmark 1 och 2 är av samma utförande som
tidigare beskrivits för TVO 1 och 2. Skadebilden och motåtgärderna är
även de helt överenstämmande. Det enda som skiljer de svenska pumparna
från de finska är att pumphusen i de förstnämnda inte angripits av ero-
sionskorrosion och att det ena av de två systemen i Forsmark (715) än så
länge uppges vara fritt från korrosionsskador.

Huvudkylvattenpumparna i Forsmark 1, för övrigt identiska med dem i
Ringhals 3 och 4, har erhållit måttliga angrepp av spaltkorrosion på
flänsytorna mellan de rostfria (SS 2324) propellernaven och navkonerna.

Ringhalsverken har inte haft tid att besvara enkäten om havsvattenpumpar.
Genom intervjuer med personal vid kraftverket och på basis av den löpande
uppföljningsverksamheten rörande havsvattenkorrosion som bedrivs inom
Stiftelsen för Värmeteknisk Forskning (6, 7, 8, 9) kan dock följande
typexempel på korrosion i Ringhalspumpar redovisas:

- Den redan berörda spaltkorrosionen mellan propellernav och navkon,
vardera av SS stål 2324, i de stora huvudkylvattenpumparna i Ringhals
3. Denna korrosion gick inte att hejda genom att anbringa tätnings-
medel av skilda slag på flänsytorna. Först efter svetsbeläggning med
kraftigt överlegerad rostfri Avesta P 12-elektrod kunde korrosionen
definitivt stoppas. En förbättring av den ledande kontakten mellan
rostfri axel och axelhölje/stigrör under pumpdrift, samt en utökning
av antalet Zn-anoder, torde även ha bidragit till det goda resultatet.
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- Svåra skador på axel kopp!ingår av Ni-Resist 2 D i hjälpkylvatten-
pumpar i system 715 i Ringhals 3 och 4. Skadorna initierades i form
av grafitisk korrosion i stråk av laminär grafit i segjärnets normala
struktur med nodulär grafit. Detta ledde i vissa fall till genomgående
utmattningssprickor. Dessutom angreps kopplingarnas ändytor av kraftig
galvanisk korrosion närmast den rostfria axeln (SS 2350). Korrosionen
åtgärdades i vissa fall genom övergång från havsvatten-till färskvatten-
smörjning av hårdgummi lagren. I vissa fall byttes materialet till rost-
fritt stål SS 2324. Fallet är lärorikt därför att det visar att Ni-
Resist 2 D, trots att det innehåller ca 20% Ni och 2% Cr, kan angripas
av galvanisk korrosion i kontakt med rostfritt stål.

- Svåra skador på lagerflänsar av bristfälligt tjärepoxibelagt grått
gjutjärn i andra hjälpkylvattenpumpar (system 718).Liknande fall har
tidigare redovisats frän Oskarshamnsverket.

- Allvarliga kavitationsskador på löphul av NiAl-brons i hjälpkylvatten-
pumpar i system 718. Samtliga löphjul i Ringhals 3 och 4 har utbytts
mot nya i ferrit-austenitiskt rostfritt stål Ferralium 255. Liknande
skador har tidigare rapporterats även från Ringhals 1 och 2 (4). I
detta fall ersattes hjulen med nya av ett annat ferrit-austenitiskt stål,
Noridur.

Ovannämnda exempel från Ringhals bekräftar den skadebild som framkommit
av enkätsvaren från de övriga kraftve^ksn.

3 VÄRMEVÄXLARE

Som redan nämnts i inledningen till denna rapport har omfattande utred-
ningar om havsvattenkylda tubvärmeväxlare i finska och svenska värmekraft-
verk, framförallt kondensorer, gjorts tidigare (1,2,3). Framställningen i
detta kapitel begränsas därför till korta resuméer av erfarenheterna i
respektive nordiska länder.

Informationen av plattvärmeväxlare begränsas till ett konstaterande att
dylika försedda med plattor av titan används i många kraftverk för kyl-
ning av mellankylkretsar för färskt vatten. Emedan inga korrosionsskador
förekommit i dessa plattvärmeväxlare av titan finns det ingen anledning
att rekommendera något annat material. Smärre skador orsakade av spalt-
korrosion i plattor av det rostfria stålet Avesta 254 SMO, som lanserats
som ett något billigare alternativ än titan, styrker denna uppfattning
(10).

3.1 Erfarenheter från Korrosionscentralen i Köpenhamn

Korrosionscentralens minimispecifikation för tub- och plattvärmeväxlare
återges i Bil 3. Det bör speciellt noteras att Danmark, i motsats till
övriga nordiska länder, inte utesluter framtida installationer av värme-
växlartuber av Al-mässing eller CuNi 90/10. Orsaken till detta är dels
att kraven på täthet inte är lika stora i de danska fossileldade kraft-
verken som i svenska och finska kärnkraftverk, dels att man i Danmark
har en driftpraxis med regelbunden kemisk rengöring omväxlande med en
förnyad uppbyggnad av skyddsskikten på tuberna medelst järnsulfatdosering,
som man anser sig behärska till fullo. En bidragande orsak till att värme-
växlartuber av kopparmaterial hållit bättre i Danmark än i Sverige torde
också vara att ett lägre max \järde på strömningshastighet, 1,7 respektive
2,1 m/s, generellt tillämpas i det förstnämnda landet.



3.2 Erfarenheter från norsk offshore-industri

På Statfjords plattform A har råoljekylare (crude oil coolers) med tuber av
CuNi 90/10, tubplåtar av Al-brons och plastbelagda (epoxi, polyester) vatten-
kammare av kol stål använts. På grund av bristfällig ytbeläggning har kraftig
galvanisk korrosion uppstått på vattenkamrarna efter två års drift.

På en annan plattform erhölls i liknande kylare, dock med kyl vattnet på
tubernas uts.ida, kraftig korrosion på tuber av Al-mässing, varför dessa
utbyttes mot tstantuber. Höljet och stödplåtarna var tillverkade av Al-
brons. De sistnämnda angreps närmast titantuberna så kraftigt av galva-
nisk korrosion att tuberna vibrerade sönder. Detta ledde till att man
slutligen fick kosta på sig nya kylare helt i titan (11).

3.3 Erfarenheter från finska kärnkraftverk

I Lovisa-kraftverkens kondensorer är tuberna tillverkade av rysk CuNi
70/30 och de yttre tubplåtarna och vattenkamrarna av rostfritt 18/8-stål
(SS 2337), vilket är en för nordiska förhållanden unik material kombination
i saltvattenmiljö. Kondensorerna var från början skyddade med offeranoder
av en ZnAl-legering. Bortsett från en viss erosionskorrosion i tuberna,
som motverkats genom installation av katodiskt skydd med påtryckt spänning
(System Bera), har tubläckage till följd av korrosion kunnat undvikas under
de sex år block 1 varit i drift. Vattenkamrarna epoxibelades i samband med
installationen av det katodiska skyddet, men de obelagda tubplåtarna har
motstått allvarligare korrosionsangrepp.

En intressant erfarenhet från Lovisa-verket är att värmeväxlartuber av AISI
317 (SS 2366) i vertikalt uppställda tubvärmeväxlare helt motstått korrosion.
På grund av kraftig spaltkorrosion i tubplåtarna av olegerat 18/8-stål måste
dock dessa kylare för mellankylkretsar slutligen bytas till plattvärme-
växlare av titan.

1 TVO 1 och 2 är kondensorerna utrustade med tuber av Al-mässing i tub-
plåtar av rostfri (SS 2343) kompoundplåt motsvarande det ursprungliga ut-
förandet i flertalet svenska kärnkraftverk. Erfarenheterna är något bättre
än i de enda svenska kärnkraftverk, Forsmark 1 och 2, som under hela drift-
tiden använt tuber av Al-mässing. Skadebilden, i huvudsak gropfrätninq, är
dock densamma och beslut har fattats om omtubninq med tuber av titan.

Frånsett några få undantag har värmeväxlartuber av kopparmaterial, såväl
tuber av Al-mässing som CuNi 90/10 och CuNi 70/30, bättre motstått havs-
vattenkorrosion i Finland än i Sverige, vilket dels får tillskrivas de
lägre kloridhalterna i finska vatten, dels att man i allmänhet använder
sig av lägre strömningshastigheter än i Sverige. Trots livslängder på
tio år eller mera synes man dock vid omtubning sträva till bättre tub-
material. I det koleldade kraftverket i Nådendal har t ex en gammal
kondensor med Al-mässingstuber nyligen omtubats med tuber av 254 SMO (12).

3.4 Erfarenheter från svenska kärnkraftverk

Av de svenska kärnkraftskondensorer som idag är i drift - 2 i Oskarshamn,
2 i Barsebäck, 8 i Ringhals och 4 i Forsmark - är endast de sistnämnda
fortfarande försedda med tuber av Al-mässing. Alla övriga har omtubats
med titantuber eller från början försetts med dylika. Tiden till omtub-
ning av kondensorer med tuber av Al-mässing eller CuNi 70/30 har endast
i två fall, Ringhals 1 och Oskarshamn 1, överskridit fem år. Tab 5 visar
vilka material som ingår i de svenska kärnkraftskondensorerna.
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För övrigt kan konstateras att mindre direktkylda värmeväxlare, som
tidigare varit försedda med tuber av kopparmaterial, antingen ersatts
med nya av titan - både tubvärmeväxlare och plattvärmeväxlare före-
kommer - eller försetts med färskvattenkylning.

I och med genomförandet av ovannämnda åtgärder är korrosionsproblemen
i de havsvattenkylda värmeväxlarna till största delen eliminerade. Det
enda som kräver regelbunden upoföljning är obelagda tubplattor av rost-
fri kompoundplåt med invalsade titantuber. För att motverka korrosion i
kompoundplåtens kol stålsdel är epoxibeläggning av tubplåten den effek-
tivaste metoden, men även åtgärder som extra invalsning för erhållande
av bättre tätning och färskvattenspolning vid stillestånd synes ha haft
god effekt.

Kondensortuber av höglegerade rostfria stål (sammansättning, Tab 6), såväl
austenitiska (254 SMO och AL-6X) som ett ferritiskt (MONIT) har med fram-
gång provats i finska och svenska kondensorer (10).I USA har AL-6X och
de ferritiska stålen Sea-Cure och 29-4 C använts, speciellt vid omtub-
ning av kondensorer. Även i Norden har intresset varit stort för en
användning av tuber av dessa specialstål för omtubningar (13). Trots
på det stora hela goda erfarenheter av dessa material bedöms följande
frågeställningar kräva ytterligare forskningsinsatser innan tuber av
dessa stål rekommenderas oreserverat:

- Inverkan av klorering av kylvattnet på stålens härdighet mot spalt-
korrosion och korrosion av tuber tätsvetsade till olika rostfria
tubplåtsmaterial.

- Inverkan av katodiskt skydd med påtryckt spänning på tuber invalsade
i olika tubplåtsmaterial.

- Inverkan av gasskyddets kvalitet vid TIG-svetsning av de ferritiska
stålen, speciellt i samband med svetslagning.

4 VENTILER

Varken de finska eller de svenska kraftverkan har ansett problemen med
saltvattenventiler vara tillräckligt stora för att motivera det stora
arbete som ifyllandet av en enkät utgör.

4.1 Erfarenhter från Korrosionscentralen i Köpenhamn

Korrosionscentralens minimispecifikation för havsvattenberörda
ventiler återges i Bil 3. Två olika materialalternativ föreslås:

a) Som avstängnings- och strypventiler föreslås spjällventiler med
gummibeklätt gjutjärn eller rödmetall i husen, spjäll av samma
rraterial eller NiAl-brons och säte av SS-stål 2343 eller Monel.
Spindeln kan göras av rostfritt stål SS 2321, vilket kräver perfekt
tätning mellan spjäll och hus.

51 613/5



10

b) Trevägsventiler skall vara av typen kulventiler tillverkade av
NiAl-brons med garnityr av SS-stål 2343. Lämpliga spindelmaterial
år NiAl-brons, MONEL och SS-stål 2343.

4.2 Erfarenhet från norsk offshore-industri

I enkätsvaren avseende Statfjords plattform A i Nordsjön uppges det huvud-
sakliga problemet med gummi beklädda och plastbelagda spjällventiler för-
sedda med rostfria (SS 2343) spindlar och säten vara galvanisk korrosion
på grund av skador i de organiska beläggningarna. Andrd utföranden på
ventiler omnämns överhuvud taget inte.

5 RÖRLEDNINGAR

Rörledningarna för havsvatten i de finska och svenska kraftverken har
inte varit drabbade av sa allvarliga korrosionsskador att de bedömts
behöva omfattas av enkäten.

I Sverige är havsvattenrören som regel inkädda med naturgummi och er-
farenheterna, frånsett smärre mekaniska defekter och bindfel, mycket goda.

I Finland har beläggning med tjärepoxi eller lösningsmedelsfri epoxi
tillämpats i större omfattning än gummibeklädning. De rena epoxibelägg-
ningarna bör ha en tjocklek av minst 500 pm. Som skydd mot korrosion i
anslutning till porer och mekaniska skador i beläggningar har i vissa
fall katodiskt skydd med påtryckt spänning använts. Ett exempel på en
dylik installation är de grova kylvattenrören i Lovisaverket (14).

5.1 Erfarenheter från Korrosionscentralen i Danmark

De danska erfarenheterna som redovisas i Bil 3 omfattar materialalternativen
kolstål, kopparlegeringar, rostfria stål och belagt kolstål.

5.2 Erfarenheter från norsk offshore-industri

Det enda utförande av havsvattenrör som redovisas i enkätsvaret från
Stötfjords plattform A är cementbelagda kol stålsrör. Även om vissa
problem med avflagning vid turbulent strömning tycks ha förekommit
uppger man sig dock vara tillfreds med de cementbelagda rören. Av en
annan källa framgår emellertid att vissa grova rört t ex ballastled-
ninrjar till nyare oljeplattformar, har tillverkats av det rostfria
specialstålet 254 SMO (9).

6 SAMMANFATTNING

i denna rapport sammanfattas erfarenheterna av pumpars, värmeväxlares,
ventilers och rörledningars korrosionshärdighet i olika havsvattenkyl-
system i Danmark, Finland, Norge och Sverige. För pumparnas och värme-
växlarnas del har bedömningsunderlaget varit så omfattande att en klar
bild av dagens status kan förmedlas. På grund av ett magrare underlag
rörande ventiler och rör är inventeringen av korrosionen i dessa
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komponenter mindre väl underbyggd. Följande resultat av kartläggningen
beoöms vara av speciellt stort intresse.

De i kraftverkens kylsystem vanligaste pumparna är yerti kal t uppstäl1 da
centrifugal pumpar. Dessa bör alltid, för att motverka korrosion på hus och
stigrör med organisk ytbeläggning samt på rostfria axlar och pumphjul vid
stillestånd, vara försedda med in- och utvändigt katodiskt skydd. Erfaren-
heterna av tenn- och aluminiumbronser i pumphjul och axlar har i dylika
pumpar varit så dåliga - erosions- och kavitationsskador - att byte till
företrädesvis ferrit-austenitiska Mo-legerade rostfria stål som regel
skett. Material kombi nationen rostfritt st21/Ni-Resist 2 D har befunnits
olämplig på grund av inträffade skadefall av galvanisk korrosion på det
sistnämnda materialet.

För värmeväxlare, såväl tub- som plattvärmeväxlare har titan visat sig
vara det överlägset bästa materialvalet. I den optimala helhetslösningen
för en tubvärmeväxlare av titan är tuberna tätsvetsade till tubplåtar av
sprängfogad titan-kompoundplåt. Vid omtubning av äldre kondensorer är ett
liknande utförande med tuber av höglegerade rostfria specialstål i tub-
plåtar av rostfri kompoundplåt av ekonomiskt intresse. Vissa frågor, bl a
inverkan av en klorering av kylvattnet, återstår dock att klarlägga innan
ett dylikt utförande reservationslöst kan rekommenderas.

Rörledningar av gummi beklätt kolstål eller försedda med tjocka belägg-
ningar av lösningsmedelsfri epoxiplast har visat mycket god korrosions-
härdighet i kraftverkens havsvattensystem. Tjärepoxibelagda rör bör
emellertid som regel förses med ett invändigt katodiskt skydd. Cement-
belagda kolstålsrör används med varierande resultat inom offshore-
industrin. På senare tid har emellertid även rör av det rostfria special-
stålet 254 SMO kommit till användning för liknande ändamål.

Ventiler i havsvattenkylsystem har framför allt drabbats av korrosions-
skador orsakade av bristfälligt utförd eller skadad organisk beläggning
på gjutjärn. Olika havsvattenhärdiga bronser (rödmetall, tennbrons och
aluminiumbrons) är därför att föredra som ventilmaterial.
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Tabell 1- Pumpmaterial - kol stål och gjutjärn

Material
Symbol
i bil 2

Kol stål

Grått gjutjärn

Austenitiskt segjärn:
Ni-Resist D2 (20 Ni 2 Cr 2 Si 2 Cu)

Austenitiskt gråjärn
ASTM A 436 (13 Ni 2 Si)

Belagt med epoxi

Belagt med tjärepoxi

Beklätt med gummi

C

GG

AS

AG

E

T

R
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Tabell 2. Pumpmaterial - koppar- och nickel legeringar

Material Symbol
i bil Z

Rödmetall SS 5204
API 714

(85 Cu 5 Sn 5 Pb 5 Zn)
(83 Cu 5 Sn 6 Pb 4 Zn 1,5 Ni)

Al-brons CuAl 10 Fe (83 Cu 10 Al 3 Mn 3 Fe)

NiAl-brons CuAl 10 Ni (80 Cu 10 Al 0,5 Mn 5 Fe 5 Ni)

Tennbrons SS 5443 (90 Cu 10 Sn)

(30% Cu 64% Ni)

(30% Cu 64% Ni + Al, Ti)

Monel 400
och
Monel K 500

RM
RM

AB

NB

SB

MK

MK
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Tabe11 3. Pumpmaterial - rostfria stal

Material Symbol
i bil 2

Marcenistiskt stål

Austenitiskt stal

Svetselektrod Avesta

Ferrit-austenitskt stål

SS 2321 M

(21

(24

(25

SS 2330/2333
SS 2343
SS 2350

P 12
Cr 60 Ni 9 Mo)

SS 2324
('.'nr 1.4460)

SS 2377
(Wnr 1.4462

Noridur
Cr 6 Ni 2,5 Mo 3,5 Cu)

Ferralium 255
Cr 5 Ni 3 Mo 2,5 Cu)

R
S
S

P 12

F

F

F

F

Tabell 4. Pumpmaterial - plaster

Material

Macrolon

Delrin

Symbol
i bil 2

P

P
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Tabell 5, Material i svenska kärnkraftskondensorer

CO
en Kraftverk

Barsebäck 1

Barsebäck 2

Forsmark 1

Forsmark 2

Forsmark 3

Oskarshamn 1

Oskarshamn 2

Oskarshamn 3

Ringhals 1

Ringhals 2

Ringhals 3

Ringhals 4

Antal
kondensorer

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

Material i
Tuber

Titan (ex Al-mässing)

Titan (ex Al-mässing)

Al-mässing (Ti i order)

Al-mässing (Ti i order)

Titan (ej färdig)

Titan (ex Al-mässing)

Titan (ex Al-mässing)

Titan (ej färdig)

Titan (ex Al-mässing)

Titan (ex Al-mässing och
CuNi 70/30)

Titan (ex Al-mäss^ng)

Titan

Tubplåtar

SS 2343-kompound

SS 2343-kompound

SS 2343-kompound

SS 2343-kompound

SS 2343-kompound, troligtvis belagd
med epoxi

Wnr 1.4439-kompound

SS 2343-kompound delvis epoxibelacjd

Ti-kompound

254 SMO (ex Naval Brass)

Ti-kompound (ex Muntz metall)

Ti-kompound

2343-kompound med epoxibeläggning

Metod för
tubinfästning

Invalsning

Invalsning

Invalsning

Invalsning

Invalsning

Invalsning

Invalsning

Tätsvetsning

Invalsning

Tätsvetsning

Tätsvetsning

Invalsning



Tabell 6. Riktanalyser för rostfria specialstål för värmeväxlartuber

Stålsort och
struktur

Austenitiska

Wnr 1.4439

254 SMO

A1-6X

Ferritiska

MONIT

Sea-Cure (SC-1)

29-4 C

C

< 0,04

< 0,02

< 0,03

< 0,025

< 0,03

< 0,025

Cr

17,5

20

20

25

26

29

Ni

13,5

23

24

4

2,5

Mo

4,5

6,1

6,2

4

3

4

Cu

0,7

+ Ti

+ Ti

+ Ti

N

0,2
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M g i. tn- eiler tvastegs centr-ifunalpump för vertikal uppställning i vatten-
schakt Ivatuppställmnc). Propelierpumparna har samma principiella uppbynnnad
men ar utrustade ned en ställbar propeller i stället för ett fast löphjul"
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Bilaga 1 1(1)

Medverkande i pumpenkäten

Land

Danmark

Finland

Norge

Sverige

Företag

Korrosionscentralen

Imatran Vcina OY (IVO)
Kärrkraftverken
Lovisa 1 och 2

Teollisuuden Voima OY
(TVO)
Kärnkraftverken
Olkiluoto 1 och 2

Mobil Exploration
Norway Inc
Statfjords plattform A

Sydsvenska Värmekraft AB
Barsebäcksverket 1 och 2

Oskarshamns verkens
Kraftgrupp AB

Kärnkraftverken
Oskarshamn 1 och 2

Statens Vattenfallsverk
Kärnkraftverken
Forsmark 1 och 2

Kärnkraftverken
Ringhals 1, 2, 3 och 4

ASEA-ATOM

Kontaktman

Curt Christensen

Erik Wester!und

Juho Hakala

G H Colvin

Leif Skoog

Reijo Pulkkinen

Tord Roth

Göran Magnusson

Finn Stenberg
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BILAGA 2

Fördelning av korrosionsskador på olika
pumpdeiar enligt enkätsvar från Finland,
Norge och Sverige.

Oe olika materialen markeras med bokstavs-
symboler som förklaras i Tab 1-4 .

P.s. i kolumnen Katodiskt skydd betyder
påtryckt spänning.

Av material symbolernas placering i tabellen
framgår om de inträffat under det första
driftåret (<1), mellan ett och tre år (1-3)
eller efter längre tid än tre år (>3).
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BILAGA 2 s i d

Kraftverk

Statfjord
plattform A
Norge

TVO 1-2
Olkiluoto

Lovisa 1

1

System och
pumpnr

713 och 714
P1-P4

VC 11
VC 12
VC 51
VC 52

VF 11
VF 12
VF 13
VF 14D01

Fabr i ka t

LOHER
Pumpmaker

LUPKER

Ahlst röm
Finland

KSB
Tyskland

AEE,Sovjet

Ahlström
Finland

Typ och
material

Centr.
hus S
hjul S
axel S
axeltätn.MK
och S

Centr.
hus S
hjul S
axel S
axeltätn.MK

Centr.prop.

Vert.centr.
hus SB
hjul SB och

p
axel AB,NB

Vert.prop,
hus R
inlopp R+GG
stigrör RE
hjul R
axel CE

Vert.centr.
hus F
inlopp GGT
stigrör S
hjul S
axel F

Katodiskt
skydd

Zn

Zn

och F

Nej

Nej

Korrosionsskador efter

pumphus

<1 1-3 >3

SB

löphjul

<1 1-3 >3

SB kavitat

• < 1 , 1-3 el

axel

<1 1-3 >3

ion, byte t

AB,NB, ava
byte t i l l

ler >3 års

axel foder

<1 1-3 >3

MK.axeltätr
gropfrät
byte t i l

MK.axeltätr
gropfrä
byte t i

i l l F

luminering,
F

drif t

lagerhåll.
<1 1-3 >3

ing
ning
1 S

ing
ning
1 S

erosion

i



BILAGA 2 sid 2

Kraftverk

Lovisa 2

Barsebäck 1

System och
numnnr

VC 11
VC 12
VC 51
VC 52

VF 11
VF 12
VF 13
VF 14001

VF 11
VF 12
VF 13
VF 14D01

472. P1
P2
P3
P4
P7-P8

478. P1-P4

7 1 1 . P1
P2
P3
P4
P5
P6

Fabrikat

AEE,Sovjet

Pompes
Gu i närd
Frankrike

Ahlström
Finland

Sulzer-
Andritz
Schweiz

API
Sverige

KSB
Tyskland

Pleuger
Tyskland

JMW
Sverige

Typ och
ma tor is1
lila ter i Q 1

Vert.prop.
hus R
inlopp R+GG
st ig rö r RE
hjul R
axel CE

Vert .centr .
hus AGE
hjul R
axel M

Vert .centr .
hus F
inlopp F
st ig rö r S
hju l S
axel F

Vert.prop.
hus GGT
hju l R
axel S
Centr.
he l t i RM

Centr.
he l t i SB

Dränk.centr
hus P
hju l P
axel R
Centr.
hus RM
hjul RM
axel S

Katodiskt
skvdd•JTVJr V l U

Nej

E

Nej

p.s.
felanslutet
i början

Ntfj

Nej

. Nej

Nej

Korrosionsskador e f te r <1 , 1-3 e"

pumphus

<1 1-3 >3

AGE erosior
AGE ytbeläc
AGE ef te r '
AGE v ib ra t '

löphjul

<1 1-3 >3

skorrcsion
gning, pum[
-2 år (huvi
onsproblem)

R
R
R
R

axel

<1 1-3 >3

pga br is t f i
arna utbyti
dsakligen [

ler >3 års d r i f t

axel foder

<1 1-3 >3

11ig
a
ga

lagerhå l l .

<1 1-3 >3



BILAGA 2 sid 3

Kraftverk

Barsebäck 1

Barsebäck 2

System och
Dumonr

712. P1
P2
P3

713. P1
P2
P3

P6
P7

714. P1
P2

472. P1
P2
P3
P4
P7-P8

478. P1-P4

711. P1
P2
P3
P4
P5
P6

Fabrikat

Ahlström
Finland

Ahlström
Finland

Ahlström
Finland

API
Sverige

Sulzer-
Andritz
Schweiz

API
Sverige

KSB
Tyskland

Pleuger
Tyskland

JMW
Sverige

Typ och
ma f QV̂  ia 1
llWt l e r IG 1

Vert.centr.
hus GGT
hjul S
axel F

Vert.centr.
hus GGT
hjul S
axel F
Centr.
hus GGT
hjul S
axel F

Centr.
helt i F
ansl .rör CG

Vert.prop.
hus GGT
hjul R
axel S
Centr.
hel t i RM

Centr.
hel t i SB

Dränk.centr
hus P
hjul P
axel R
Centr.
hus RM
hjul RM
axel S

Katodiskt
skvdd

Zn
1 år efter
starten

Zn
1 år efter
starten

Nej

Nej

p.s.
felanslutet
i början

Nej

Nej

. Nej

Nej

Korrosionss.kador ef ter <1 , 1-3 el

pumphus

<1 1-3 >3

GG
GG

F
F

löphjul

<1 1-3 >3

R
R
R
R

axel

<1 1-3 >3

F

F

l e r >3 års d r i f t

axel foder

<1 1-3 >3

F
F
F

F
F F

F

lagerhål l .

<1 1-3 >3

*



3ILAGA 2 sid

Kraftverk

Barsebäck 2

Oskarshamn 1

Oskarshamn 2

4

System och
pumpnr

712. P1
P2
P3

713. P1
P2
P3

P6
P7

714. P1
P2

434. P1-P4

712. P1-P3

434. P1-P4

712. P1-P3

Fabrikat

Ahlström
Finland

Ahlström
Finland

Ahl tröm
Finland

API
Sverige

KSB
Tyskland

Ahlström
Finland

Sulzer-
Andritz
Schweiz

Ahlström
Finland

Typ och
material

Vert.centr.
hus GGT
hjul S
axel F

Vert.centr.
hus GGT
hjul S
axel F
Centr.
hus GGT
hjul S
axel F

Centr.
helt i F
ansl ,r'6r CG

Vert.prop,
hus GGT
hjul AB-F
axel R

Vert .centr .
hus GGT
hjul S
axel F

Vert.prop,
hus GGT
hjul F
axel R

Vert .centr .
hus GGT
hjul S
axel h

Katodiskt
skydd

Zn
anda från
starten

Zn
anda från
starten

Nej

Nej

p.s.

p.s.

p .S .

p.s.

Korrosio isskador ef ter

pumpnus

<1 1-3 >3

GG

löphjul

<1 1-3 >3

GG

GG
GG

AB
>ytt t i l l F

R
därefter
belagd
med T

< 1 , 1-3 el

axel

<1 1-3 >3

F

F

ler >3 års

axel foder

<1 1-3 >3

dr i f t

lagerhall.

<1 1-3 >3

GGT

GGT

4



BILAGA 2 s id

Kraftverk
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i. soon

These guide l ines covers the aspects of corrosion and corrosion

control related to the materials, design, fabrication, i n s t a l l a -

tion and inspection of cooling water systems for auxiliary equip-

ment.

I t i s a supplement to excisting specifications of "Piping design,

fabrication and i n s t a l l a t i o n " , "Pumps" and "Shell and tube heat

exchangers". I t i s intended to g ive minimum requirements tor

materials and design but to leave room ror more detailed specif i -

cations according to apecific needs.

2. DBSIGK CRITERIA

The sea water cooling system shall be designed for a maximum

ambient sea water temperature corresponding to actual normal

peak temperature. Nowhere in the system the sea water tempe-

rature shall be allowed to rise above 50°C.

2.2. |low_velocity.

Maximum velocity in all sea water pipes to be determined

from the formula:

V m/s » K V D mm, where

K » 0.75 for sea water service

0.95 for fresh water service

V • velocity

0 • internal pipe diameter

The formula is plotted for various pipe dimensions in fig.

1.

Minimum v e l o c i t y of 1 m/s (1.5 m/a for s t a i n l e s s s t e e l }
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shall be maintained in a l l horizontal pipes to prevent

settlement of debris etc.

2.3.

Complete pressure loss calculations shall be carried out and

approved before final pump selection and valve and pipe

specifications are set up.

The on-off operation of special aggregatges shall not signi-

ficantly alter the hydraulic balance. To accomplish this a

by-pass with built-in orifices shall substitute the compo-

nent when idle or otherwise put out of service.

Use of throttling devices or orifices in main pipes to

prevent preferential flow in parallel coupled aggregates

shall not be accepted. Re-design the system and throttle or

by-pass the inferior aggregate loops instead. NBI All

throtlling to take place after heat exchangers.

2-4.

All high points of the system and the water boxes of large

heat exchangers to be equipped with air escape valves.

2.5.

All low points of the system to have drains permissing

complete drainage and drying out of the system during pro-

longed shut-down periods.

2.6. Eifif-SUEBSCtS

The location and type of pipe support selected shall prevent

excessive thermal/ gravitational or vibrational loads to be

imposed on connected equipment or vice versa.
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{KM (V MKRRIALS I B MttlGB OT

3.1. SEA WATER SERVICE

3.1.1. PUMPS

The pumps shall have peak efficiency exceeding 80%.

The selection of pumps shall be based on pressure loss

calculation of the total system and it has to be quaran-

teed that the peak pump efficiency is close to the actual

operating point as checked after final installation. Any

necessary adjustment to be accomplished by changing the

tip impeller diameter and not by throttling or by-passing.

Ma£§rial3i_sinimum_rgguir.emgntg

Mousing (bowls): Gunmetgal, BS 1400, LG2-C

Impeller: Ni-Al-bronze, BS 1400, AB2-C (heat

treated to give an alpha- and spherodized

kappa-phase) or Stainless steel SS 2343.

Shaft: Stainless s teel SS 2324 or phosphor-

bronze, BS 1400, PB1-C or sealed bronze

sleeved steel shaft.

Shaft seals i Mechanical seals to be mounted on bronze

sleeved shaft section. Ceramic seals.

Wear rings: Ni-Al-bronze, BS 1400, AB2-C or SS 2324

or Monel K 400 (ox 500), BS 1400, LB2, or

Leaded bronze.
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Strainer:

Intermediate

shaft bearing:

Dd«d_sbjf$_fiMfiS

Gunaetal, BS 1400, LG2-C or Aluminium

brass, BS 2875, CZ 110.

Water lubricated rubber.

Bearing

retainer:

Stainless steel SS 2343 or Ni-resist type

2.

Column and Mild steel or cast iron, epoxy coated (min.

casing: 350 epoxy).

Adequate cathodic protection of the external and internal

column and casing sections below water level shall be

provided. Otherwise all sea water wetted surfaces shall be

lined with 3-4 mm vulcanized rubber, PVC, polyethylene or

equal.
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3.1.2. SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS

Tube materials: Aluminiumbrass (DIN 17661) 90/10, CuNiFe

(BS 2871, CN 102) Stainless steel, (type

254 SMO, Monit or Sanicro) or titanium.

Tupe plate: 70/30 Arsenical brass, BS 2875, CZ 105, on

Naval brass, BS 2875, CZ 112.

Water boxes and Gunnetal BS 1400 LG2-C og rubber coated

covers: steel (minimum 3 mm thick vulcanized

rubber)

Tube diameter: Minimum 20 mm i.d.

Wall thickness: Minimum 1.25 mm for copper alloy

minimum 0.70 mm for stainless steel and

titanium.

Flow velocity: Maximum 1.7 m/s

minimum 1.0 m/s f o r » W * * a l l o* s

minimum 1.5 m/s for stainless steel.

Depth of water boxes to be minimum 1/3 of tubeplate diame-

ter (or major axis). Anodes to be fitted in all inlet and

outlet boxes. Soft iron anodes in gunmetal boxes and zinc

anodes or iron anodes with impressed current in rubber

coated steel boxes.

Effective ..node capacity to be sufficient to protect tube

inlet ends, tube plate and water boxes during the sche-

duled main overhaul interval. Anode capacity to be calcu-

lated from a minimum current demand of 900 mA/m2.
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Gunmetal surfaces and the tube plate may be epoxy coated

to focus the cathodic protection to the internal tube

ends.

Anodes to be designed and mounted so as to give a minimum

of hydrodynamic disturbance of the water flow to the tube

inlet ends.

Internal tube surfaces to be freed from any heat treatment

oxide film, pretreatment chemicals and expansion grease by

hydroblasting or acid pickling after completion of the

tube stack.

Heat exchangers preferential to be mounted in vertical

position. A minimum of 10° inclination with the horizontal

line to be effectuated by the mounting to fac i l i ta te

draining. Where the primary medium cal ls for special a l -

loys, as for instance ammonia, duplex tubes may apply.

All heat exchangers to be furnished with a head-capacity

characteristic, and provisions for installation of diffen-

tial manometers to allow volume flow measurements after

installation.
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3.1.3. PLATE TYPE HEAT EXCHANGER

Sea water wetted plates to be of titanium.

Inlet and outlet nozzles and cover plates to be coated

steel (minimum 3 mm vulcanized rubber) or gunmetal.
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3 .1 .4 . VALVES

a. On-off va lves and throt l ing v a l v e s to be but terf ly -

v a l v e s with the minimum m a t e r i a l s requirements as

below:

Housing: F u l l y l i n e s SG-iron (3-4 mm rubber l i -

n ing) or bronze (BS 1400, LG2-C).

Disc: Fully coated SG-iron or Ni-Al-bronze (BS

1400 AB2/C).

Exposed in- Stainless s tee l SS 2343 or K-monel 400

ternal (a l t . 500).

fasteners:

Spindlex): Stainless steel AISI 431.

Bearing

bushes:

Leaded bronze (BS 1400 LB2).

X'A posi t ive seal must be provided between disc and

housing to prevent sea water from reaching the spind-

le. Tell-tale hole to be provided to reveal any lea-

kages at the shaft seal.

b. 3-way valves to be globe valves made from Ni-Al-bronze

(BS 1400 AB2-C) with SS 2343 s ta in less s tee l garni-

ture. Spindles to be Ni-Al-bronze, Monel or SS 2343.

Alternatively, tandem-coupled butterfly-valves may be

used as 3-way valves.
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3.1.5. A STEEL PIPES

All pipes to be heavy walled mild steel according to

fig. no. 2.

No pipe dimensions <50 mm i.d. except for inferior

pipes such as air vents and drain studs.

Pipes to be prefabricated in suitable length with

welded-on flange connections to facil itate easy hand-

ling during a l l stages of fabrication.

Weldings to be made with Cor-Ten electrodes OK 73.08

or equivalent.

NB! No CO2-weldings is allowed, unless separate root-

pass i s made mandatory.

All prefabricated pipes to be cleaned and descaled to

remove a l l laquers, mil l scale and weld oxidation

products.

Bends, T-pieces etc. to be flanged fittings made from

lined mild steel (vulcanized rubber, PVC, polyethylene

or other heavy liner materials), with the liner mate-

rial extending around to the flange faces.

All flange joints to be insulated by means of non-

metallic collarsleeves in a l l flange bolt holes. For

detai l s see fig. No. 3.

The connecting pipes to pumps, heat exchanger nozzles

and motor valve to have non-metallic wrapping beneath

pipe supports to break short circuiting through funda-

mentj. For Details se fig. No. 4.
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Temperature registration if necessary, shall be made

by surface sensing thermometers mounted on the exter-

nal pipe surface.

Nanometers, drain cocks and air escape valves to be

mounted in non-metallic fittings, see fig. No. 5.
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3.1.5. B COPPER ALLOY PIPES

Materials for pipings to be either

aluminium brass, DIN 17661. w.No. 20460

(Note BS, ASTM, SS etc. allows to high As +

P).

or

90/10 Cu-Ni-Fe, BS 2781 CN 102

or 70/30 Cu-Ni-Fe, BS 2781 CN 107

Recognized equivalent standards w i l l be accepted.

Dimensions and thickness shal l comply with BS 2871

part 2.

No pipe dimensions <25 nun o.d. except for no-flow

pipes such as air vents, drain and anometer studs.

Pipes to be prefabricated in suitable length with

flange joints. (Suitable means easy handling and moun-

ting during a l l stages of fabrication).

For pipe dimensions <57 mm non-manipulative compres-

sion and capil lary f i t t ing may be used. Fittings to

comply with the tolerance requirements of BS 864 part

2 or BS 2051 part 1 as appropriate.

Flanges to be loose flange type with brazed-on collar

or stubend flanged pieces for butt-welding. Note! Only

types reconized by pipe supplier shall be accepted.

Bends, T-pieces, angled branches to be preformed for*

1
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ged fittings from recognized suppliers» The materials

shall be in accordance with the respective pipe mate-

rial standard. Bends to have minimum radius not less

than three times the outside diameter. T-pieces and

branches to be of the welded stub branch type having

internal radii at the junction of >d/3 (where d =

diameter of branch).

Larger radii bends (>3 x D) may be formed by bending

straight langths of pipes by machine cold bending or

hot working. (All traces of filler material and man-

drel lubricant shall be removed).

NB! 90/10 Cu-N'.-Fe is prone to hot-cracking and shall

not be subjected to hot bending.

All cold formed bends to be stress relieved or an-

nealed except for 90/10 Cu-Ni-Fe where it is mandatory

only if brazing or welding is to be performed on cold

worked material.

Stress relieving:

Aluminium brass

90/10 Cu-Ni-Fe

Temperature

<280°C

350-450°C

Time

>1 hour

>1/2 hour

Annealing:

Aluminium brass

90/10 Cu-Ni-Fe

600-650°C

750-800°C

>10 min.

>10 min.
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Brazing

Brazing i s acceptable only for pipes having CD. < 108 mm

Brazing consumerables to comply with

BS 1845: AG 1 (NB1 Not for use with Al-brass) .
BS 1845: AG 5
ASTM B 260-627: B-Ag3.

Welding

Edge preparation, edge and f i l l e r wire precleaning to

be such as to permit satisfactory weld to be made

according to pipe manufacturers recommendations.

The weld metal as deposited shall be free from crack-,

gross slag inclusions and porosity, cavities and other

deposition faults, and shall be fused with the parent

metal without serious undercutting or overlapping.

Interpass temperature to be kept below 150°C in 90/10

Cu-Ni-Fe to avoid segregation in the weld metal.

Welding in Al-brass is to be completed in re la t ive

short time to avoid overheating that may lead to alloy

changes.

Welding to be made inert-gas welding (TIG, MIG or

pulse TIG). Backing gas is recommended but is mandato-

ry here weld roots are inaccessible.

Welding filler metals:

Al-brass BS 2901; Part 3, C 12 Cu-Al
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90/10 Cu-Ni-Fe BS 2901: Part 3, C 18 70/30 Cu-Ni-

Fe-Ti.

Otherwise BS MA 18: 1973 clause 6.3.1 to 6.3.1.9.2 to

be followed except that painting the inside of the

joints of Al-brass with a slurry of s i lver brazing

flux is not acceptabe.

Complicated Al-brass pipe sections suffering residual

welding stresses shall be stress relieved.

Accessible weld roots to be grounded flush with bore

diameter.

Insert 1/2 - 1 lenght of easy removable or very resis-

tant material (e.g. 3/4 mm vulcanized rubber lining)

immediately downstream of throttling devices or regu-

lation valves.

Pipe supports to be designed to prevent chafing and

allow free movement between anchors. If lined supports

to be used the lining shall be free from any release-

able ammoniacal compound.

Pipings shall be connected to resilient mounted machi-

nery by use of f lexible pipes, expansion bellows or

pieces.

Mating pipes, valves, heat exchanger nozzles and f i t -

tings shall be mounted with their bores concentric and

in line. Gaskets shall not protrude into the bore.

Closing length of piping not to be strained into

position in order to make i t f i t . If necessary the

closing length shall be removed for correction and
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subsequent stress-relieving if the correction involves

cold bending.

Temperature registration shall be made by surfa e

sensing thermometers mounted on the external pipe

surface.

Feelers for fast reacting regulation valves to be

mounted in wells situated in special rubber coated

pipe sections to minimize impingement attack on the

pipe material. Fig. No. 5. The well it self shall be

made of titanium or high alloyed stainless steel (type

254 Smo). If periodic rene-wals are acceptable CuNi

90/10, CuNi 70/30 on aluminium brass may apply.

Manometers, drain cocks and air escape valves to be

mounted in studs designed as in fig. No. 6.
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3.1.5. C- STAINLESS STEEL PIPES

Materials for pipings and pipe assecories to be either

NU - MONIT,

AVESTA 254 SMO,

SANICRO 28.

Only if proper means of corrosion prevention such as

internal cathodic protection or periodical cleaning

is implemented, the use of more normal grades of

stainless steel SS 2324 , SS 2343 and SS 2562 should

ever be considered.

All pipes, flanges, bends, T-pieces, reducers etc to

be ordered according to SS 219120, 219301, 219711,

219713 or 21820 as appropiate.

Pipes to be prefabricated in spools of suitable size

to maintain required cleanliness of internal surfaces.

Welding to be performed as TIG-weld using oxygen-free

Argon as shielding gas. Complete gas coverage of root

side to be implemented.

All welding parameters including weld consumerabeIs,

bevel configuration, weld reinforcement etc. to be

according to prescription given by steel supplier or

welding specialists.

Welding procedure testing of all pipe dimensions to be

performed to demonstrate good welding quality and ade-

quate root gas shielding. Procedure welds to be X-ray

tested and to be classified according to IIW "Collee-
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tion of reference radiographs of welds in steel". As

minimum class 3, yet without undercuttings and lack of

fusion in root area.

If root weld area discolourizations are present, they

shal l be demonstrated to be eas i ly removed by pick-

ling. The pickling medium, procedure and facil it ies to

be described in details in relation to handling of

actual spool configurations.

Weld production tests to be performed randomly up to

10% as X-ray testing and visual inspection for weld

zone discolourization.

If anomalies is found as compared to agreed procedure

t e s t s , extended supervision and te s t ing to be

implemented.

Pressure testing, if necessary, to be performed with

chloride-free water (maximum 20 ppm Cl~). Immediately

after testing the water shall be expelled and the

spool-pieces be dryed completely by through-blowing of

dry, oil-free pressurized air.

After completion the spools shall be handled, stored

and shipped in a manner preventing contamination of

internal surfaces with iron dust, weld splash and weld

fume.

Flanges to be designed with adequate number and posi-

tion of bo1tholes to allow sufficient clamping force

to keep gasket-steel interface dry. Gasket material to

be chloride-free. Gaskets and threaded connections to

be smeared with a zink-oxide containing paste before

1
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mounting.

Spacing and design of pipe bearings shall reflect the

possible low stiffness and low corrosion fatigue endu-

rance limit of stainless steels.

For out door exposures, pipe supports and bearings to

designed to avoid crevice corrosion. Boltings to be

minimum grade SS 2343. For easy dismantling, bronze

nuts (phosphor bronze or NiAl-bronze) may apply.
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3.1.5. D. COATED AND LINED STELL PIPES

Base material to be ordinary steel pipes, fabricated

into spool pieces suitable for application and control

of internal corrosion barrier layers.

All internal weld beads to be continuous solid welded

with a maximum reinforcement of 1.5 mm. The weld

profile must be smooth with no porosityes, lumps or

pockets and merge into the pipe wall with no sharp

undercutting or lack of fusion. Grinding may be re-

quired to eliminate porosity, sharp edges and high

spots. All weld spatter must be removed and all sharp

edges to be ground to a minimum 2 am radius.

Protective thin layer coatings can be: (350 um to 1000

epoxy (coal tar epoxy)

nylon

phenolic resin

neophrene rubber paint

enamel

glass flake reinforced plastics

Applied by spraying, brushing, powder application etc,

as required by the specific coating type. Complete

coating specification referencing surface preparation,

number of coats, layer thickness, curing time and

temperature to be available before selection of coa-

ting system. Control specification, comprising com-

pliance criteria for coating thickness, adhesion and

porosity to be made together with description and

tolerances of the various test methods.
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A l l internal sea water wetted surfaces and f lange

faces of the f in ished spools to be 100% poros i ty

tested by high voltage testing. Voltage i s dependend

of the s p e c i f i c product and appl ied layer thickness

but should never be l e s s than 1.5 kV.

Repair procedure to be documented and atproved before

repair i s attempted.

Provisions for internal c*chodic protection by socket

mounted anodes for every 6-10 m reduces risk of corro-

sion in possible coating defects.

Protect ive coating and l i n i n g s , 1-5 mm thick, may be

selected from

PVC

Polyethylene (higt density, cross bonded)

vulcanized neophrene rubber

reinforced polyester

polyurethane.

Lined pipes to be avoided for long suction pipes

unless adhesion between liner and steel pipe is pro-

ven to be adequate. Lining has to extend to and in-

clude flange faces.

Pipe ends to be shielded from weld spark showers from

constructional work during erection of the pipe system.

Galvanic action from pumps, valves and heat exchangers

to be subdued by use metallic insulation between noble

metal aggregates and the coated or lined steel pipes.
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3.2. ntBSH NAUR SKKVTCB

3.2.1. PIPES

Ordinary mild s tee l , cleaned and descaled after prefabri-

cation.

3.2.2. THERMCMETRE WELLS

Ordinary mild steel.

3.2.3. HANOMETERS, DRAIN COCKS, AIR ESCAPE VALVES ETC.

Mild steel or brass (dezincification resistant).

3.2.4. VALVES

On-off and regulation valves to be gate or butterf ly

valves.

Housing: Cast iron

Garniture: Gunmetal, BS 1400, LG-2C.

Shaft: Dezincification resistant brass.

3-way valves to have cavitation erosion resistant seating,

e.g. s tainless s teel type 431 or Ni-Al-bronze, BS 1400,

AB2-C.

3 . 2 . 5 . SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS

Tubes and tube plates: Mild steel if no special alloy

requirements are imposed media.
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Water boxes and end Mild steel or cast iron,

covers:

All heat exchangers to be furnished with a head-capacity

characteristic.

3.2.6. PLATE TYPE HEAT EXCHANGERS

Plates, nozzles and cover plates:

Mild steel, aluminium brass or

stainless steel SS 2333, if no

special alloy requirements are

imposed by the opposite media.

3.2.7. EXPANSION

Expansion tank to be des igned to p r e v e n t oxygenat ing of

the c i r c u l a t i n g fresh water.

Certain d i e s e l engine aggregates may c a l l for high s t a t i c

pressure in the coo l ing system to suppress c a v i t a t i o n in

the cyl inder jackets obtainable only by pressurized s y s -

tems, i .e . s e a l e d expansion.

3.2.8. CHEMICAL INJECTION

Mixing tank and inhibitor injection faci l i t ies shall be

provided.

3.2.9. FILTERS

By-pass f i l t ra t ion f a c i l i t i e s shal l be insta l led . The

capacity shall be minimum 10% of the nomimal volume flow.

The f i l ter characteristica to be chosen according to the

actual need.
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4. SKIKT DP raUCnXJHBS TO MIMDtlZI COKROSIQH RISK

Before taking into use both sea water and fresh water system

sha l l be carefully flushed unti l the flushing water runs clear

with no traces of sediments at drainage points.

Except for short periods ( l ess than 24 hours) c irculation of

water sha l l be maintained throughout the parts of the system

in s e r v i c e when f i r s t flooded. Flow v e l o c i t y s h a l l be high

enough to prevent s e t t l e c t n t of debris and other foreign

matter.

The i n s u l a t i o n of flanged jo in t s in s t e e l systems s h a l l be

checked after flooding the sea water system. For de ta i l s see

f i g . No. 3.

Check the alignments of flanged joints in non-ferrous system.

On-Off va lues to be in the f u l l y open or f u l l y c l o s e d p o s i -

t ion.

The pressure l o s s e s across major aggregates such as heat

exchangers s h a l l be checked to e s t a b l i s h the ac tua l volume

flow from the aggregate characteristic. Unacceptable differen-

ces form the desired hydraulic balance shal l be corrected.

Undue noise and vibration of pipings to be corrected by addi-

tional supports.

The i n i t i a l and make-up water used for the fresh water system

shal l be clean, deionized water with pH adjusted to minimum 9

by addit ion of s u i t a b l e inhib i tors e.g. commercial n i t r i t e -

benzonte inhibitors. Inhibitors to be maintained at a suf f i -

cient concentration at a l l times.





Plpeaaterial according to

DIM 2448 (seaaless) or

DIN 2458 (welded)

No», diaaeter

15X) - 4OX)

5O - 80

1OO - 250

25O -

Hall thickness

4.5

6.3

6.3

6.3

DIN standard

2448

2448 or 2458

2448 or 2458

2458

Only stagnant water pipes.

NB! If extra long service life (>8 year) is specified pipe shall

be specified with heavier wall thickness.

No. 2: Pipe dimensions.



Ordinary gasket aaterial, except setallic
•aterials

Insulating collar sleeve( etronax ) or
combination of washer and sleeve.

CONTROL OF INSULATION

Note! Only when pipes are full at
water

OK - if voltage differences of
SO - 300 »V is measured be-
tween steel and noble aemfcers

PIG. NO. 3 : Metallic Insulation of flange joints.



All flange joints to be metallic insulated by seans of

collar sleeves in the bolt holes

of flange.

Rubber wrapping

Bronze aggregate
(heat exchanger -
pump - lotar valve)

All pip» supports to have rubber
wrapping if located between the
insulated flange joints.

FIG. NO. 4 : Metallic insulation at connections to major bronze
aggregates having their own supports or groundings..

PVC or nylon

Manometer (or drain cock, etc.)

S-1C am hole to be drilled after
welding or brazing of the set-on
boss fitting

L Pipe wall

FIG. NO. 5 : Detail of manometer/cock installation

1



Rapportförteckning

SVF-1 Temperaturbeständighet hos olika filtermaterial
Monica Eiborn, AB ASEA-ATOM. Vésteräs Sept 1972

SVF-2 Undersökning av temperaturstabilitet hos olika jon-
bytande material
Olle Tjälldin, AB Atomenergi, Studsvik Sept 1972

SVF-3 Bedömning av möjlig kloridupptagning i blandbäddfilter
Olle Tjalldin, AB Atomenergi, Studsvik Sept 1972

SVF-4 Litteraturvärdering avseende järnhaltiga korrosions-
produkters löslighet i vatten
Tormod Kelen, AB Atomenergi, Studsvik Sept 1972

SVF-5 Partiell kondensation av ånga
R Sundby, J Tavast, Stal-Lava! Turbin AB, Finspång
Sept 1972

SVF-6 Värmeflödesmatare för mätning av varmebelastning i ugnar
B Leckner, L Strömberg, Institutionen för Energiteknik,
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Sept 1972

SVF-7 Värmeöverföring och stromnmgsmotstånd i eldstadstuber
Lars Nilsson, AB Atomenergi, Studsvik Sept 1972

SVF-8 Bildning, effekter och kontroll av kväveoxider vid eldning
med olja i ickemobila anläggningar
Carl-Eric Holmqvist, Statens Vattenfallsverk, Stockholm
Sept 1972

SVF-9 Studier av korrosionsangrepp i värmevaxlartuber utsatta
för östersjovatten
J Arvesen, S Henrikson, AB Atomenergi, Studsvik Sept
1972

SVF-10 Egenskapsförandringar i svetsförbindningar med olika
hoglegerade varmhéllfasta stål
Staffan Malm, Uddeholms AB, Hagfors Sept 1972

SVF-11 Experimentell undersökning av strömningsmotstånd och
värmeöverföring i en eldstadstub
L Nilsson och L Gustafson, AB Atomenergi, Studsvik
Sept 1973

SVF-12 Filtrerbarheten hos korrosionsprodukter frän kolstål i
vatten. Inverkan av temperatur och syrehalt
T Kelén, I Falk, AB Atomenergi, Studsvik Juni 1974

SVF-13 Alternativa bränslen till brännolja i värme- och värmekraft-
anlaggningar
B Gustafsson, Institutionen för Ångteknik, Kungl Tekniska
Högskolan, Stockholm Juni 1974.

SVF-14 Dosering av polyakrylat för reducering av pannvattnets
fosfathalt och minskning av beläggningar i tuber
L Ahrnbom, Angpanneföreningen, Stockholm Juni 1974

SVF-15 Kontinuerlig analysator för låga klondhalter. Resultat av
långtidsprovning i Karlshamnsverket
R Lunriqwist, AB Atomenergi, Studsvik Mars 1975

SVF-16 Anrikning av vattenlösliga ämnen vid värmeoverförande ytor
i ångpannor och ånggeneratorer. En kritisk litteraturstudie
T Kele'n, AB Atomenergi, Studsvik Mars 1975

SVF-17 Svensk skiffer som fossil energikälla. Teknologiska möjlig-
heter och utvecklingsbehov
L Chambert, Sydkraft, Malmö Mars 1975

SVF-18 Korrosionsförsök i Östersjovatten med värmeväxlare av olika
metalliska material
S Henriksson, AB Atomenergi, Studsvik
L Knutsson, Granges Essem, Finspång Maj 1975

SVF-19 Kemisk rengöring (betning) jämte skyddsskikubildning. Redo-
görelse för laboratorieundersökningar, utförda vid AB Atom-
energi
L Ahrnbom, Angpanneföreningen, Stockholm
L Dahl, M Åsberg, A Berg, AB Atomenergi, Studsvik Maj 1975

SVF-20 Studium av strömningsinjtabiliteter vid kondensationsitötar
omkring Ma 1,0
O Sandin, Institutionen för Ångteknik, Kungl Tekniika Hög-
skolan, Stockholm Maj 1975

SVF-21 Inverkan av vibrationer på värmeväxlartuber. Litteraturunrlpr.
sökning
B Oddving, J Wiberg, AB Atomenergi, Studsvik Maj 1975

SVF-22 Gasgeneratorer med snabb fluidiserad bädd. Reserapport,
Besök i USA för diskussioner angående kolgasifiering
N Borge, B Gustafsson, Institutionen för Ångteknik, Kungl
Tekniska Högskolan, Stockholm Juli 1975

SVF-23 Gastemperaturmätare Sugpyrometer
L Strömberg, Institutionen för Energiteknik, Chalmers
Tekniska Högskola, Göteborg Juli 1975

SVF-24 Filterability of corrosion products formed between carbon
steel and water. Influence of temperature and oxygen content
T Kelén, I Falk, AB Atomenergi, Studsvik Sept 1975
(Revised and translated edition of SVF-12)

SVF-25 Ljud från skorstenar. Experimentell studie av rökgasparamet-
rarnas och vindens inflytande pä riktfaktorn
B Egerborg, I FM Akustikbyrån, Stockholm Jan 1976

SVF-26 Materialprovningar i avluftad 20 % NaOH och 20 % NaOH -
5 % NaCI-lösning vid 325° C. Slutrapport
Bo J E Johansson, AB Atomenergi, Studsvik Sept 1976

SVF-27 Korrosionsproblem i PWR-reaktorers ånggeneratorer
L Dahl, B Johansson AB Atomenergi, Studsvik
J Svensson, Statens Vattenfallsverk, Sept 1976

SVF-28 Experimentell undersökning av strömningsmotstånd och
värmeöverföring i en eldstadstub
Lars Nilsson och Lennart Gustafson, AB Atomenergi,
Studsvik Sept 1976

SVF-29 Uppmätta bullernivåer i kraft- och värmeverk. Sammanställning
StigSöderqvist, Bo Egerborg, IFM Akustikbyrén AB,
Stockholm Sept 1976

SVF-30 Prediktering av ventilbuller
Krister Dovstam, Stig Söderqvist, IFM Akustikbyrån AB
Stockholm Sept 1976

SVF-32 Undersökning av flashavgasning med och utan återcirkulation
Björn Kjellström, Institutionen för Ångteknik, Kungl Tekniska
Högskolan, Stockholm Juni 1977

SVF-33 Undersökning av igensättning i dysor
S Svennerby, AB Svenska Maskinverken Sept 1976

SVF-34 Kondensatreningsfliters upptagningsformåga av korrosions-
produkter vid praktisk kraftverksdrift
Be.igt Edwall, Sydsvenska Kraftaktiebolaget, Malmö Sept 1976

SVF-35 Rökgassidiga beläggningar i ångpannor vid samtidig eldning
med bark och olja
Torsten Simmons, Holmens Bruk AB, Norrköping Sept 1976

SVF-36 Inverkan av FeSO4-dosering på härdigheten mot erosions-
korrosion hos Cu-legenngar i Östersjovatten
Sture Henrikson, Maths Åsberg, AB Atomenergi, Studsvik
Rolf Holm, Granges Metallverken, Västerås Sept 1976

SVF-37 Anrikning på värmeöverförande ytor
R Gustafsson, T Kelen, AB Atomenergi, Studsvik Juni 1977

SVF-38 Utredning av riskerna för galvanisk korrosion om kondensorer
med tubplåtar av SIS 2343 förses med :iiantuber. Litteratur-
studie och erfarenhetsinventering
Sture Henrikson, AB Atomenergi, Studsvik Maj 1977

SVF-39 Laboratorieundersökning av riskerna för galvanisk korrosion
vid övergång från tuber av Al-mässing till tuber av titan
Sture Henriksson, Maths Åsberg, AB Atomenergi, Studsvik
Maj 1977

SVF-40 Valve noise and vibration
Uno Ingard, Lincoln, Massachusetts Mai 1977

SVF-41 Regler för matérialanvändning efter 1 % krympning
Agneta Oden, Institutet för Metallforskning, Juni 1977

SVF-42 Behov av värmebehandling till följd av kallbearhetning av
överhettarrör
Hans Törnblom, Sandvik AB, Sandviken Sept 1977

SVF-43 Provning av ferrit-austenitiskt kompoundrör i forsoksång-
pannan i Studsvik
Lennart Egnell, Sandvik AB, Sandviken Sept 1977

SVF-44 Heat transfer from flames to the surrounding walls
Lars Strömberg, Chalmers Tekniska Högskola Juni 1977

SVF-45 Kemisk miljö i trånga spalter och spalteffekter vid spännings-
korrosionsprovning
Jarojlav Pleva, Korrosionsinstitutet, Stockholm
Jiiri Tavast, Stal-Laval Turbin AB, Finspång Sept 1977

SVF-46 Gasgenerator med snabb fluidiserad bädd, Studier av kall
modell
N Berge, Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm Sept 1977



Rapportförteckning (forts.)

SVF 47 Undersökning av askagglomerenng i tluidiserad bädd
0 Murd'O, !( JOntn'iiaun, Kunyi Tekniska Huyskoidfl,
Stockholm Sept 1977

SVF-48 Behov av avspanntngsglodgning efter svetsning av v^rmhåll-
fast stal typ 1 Cr 0,5 Mo
Arne Anderdahl, Per Sjölin, A3 Svenska Maskinverken, Kallhall
Sept 1977

SVF-49 Partt"'l kondensation ,iv änga. Fortsatta undersökningar
Jun "i avast. Sul-L jv j l Turbin AB, Finspång Sept 1977

SVF-50 Tom's effekt i fjarrvarmesystem
Lars Ahrnbom, Ulf Hagstrand, Ångpanneforeningen,
Stockholm Sept 1977

SVF-51 Laboratorie- och drifrprovning av svetsforbindningarmellan
olika legerade varmhallfasta stal
Knut Heurling, Uddeholms AB, Hagfors Sept 1977

SVF-52 Tillämpning av olika provtagningsmetoder och deras inverkan
på resultaten av vattenkemiska analyser vid forsoksångpannan
1 Studsvik
Ivan F.ilk, Lennart Dahl. AB Atomenergi, Studsvik Sept 1977

SVF-53 Korrosionsinitierad sprickbildning i vattenberorda delar i
ängpannor
Göran Eklund, Institutet for Metailforskning Sept 1977

SVF-54 Rokgassidiga beläggningar vid barkeldning. Försatta matningar
jämte utredning om termodynannska jämvikter
Torsten Simmons, Holmens Bruk AB, Norrköping Sept 1977

SVF-55 Mojligheter til l okad återfonny K primarängkondensat i
massafabriker
Lars Lowenberg, Ångpanneforeningen, Stockholm Sept 1977

SVF-56 Riktlinjer for provning av jonbytare
Lars Ahrnbom, Ångpanneforeningen, Stockholm Sept 1977

SVF-57 Problem i samband med barkeldning
Orvar Ryding, Sundsvall Dec 1977

SVF-53 Pågående svensk forskning och utveckling rörande energiorrv
vandlingsanlåggningar med fluidiserad hadd. Vad återstår for
att nå kommersiella tillämpningar?
Bernt Gustafsson, AB Fjärrvärme, Trosa Mars 1978

SVF-59 Väfgasmatning i ångpannor. Litteratur- och intervjuundersökning
Lars Ahrnbom, Ångpanneforeningen, Stockholm Juli 1978

SVF-60 Korrosion och korrosionsskydd i kondensorer
Lennart Dahl, Studsvik Energiteknik AB, Nyköping Juli 1978

SVF-61 Ljudalstring i ängledningar. Resultat av matning och analys av
buller i fyra kraftstationer
Lennart Emanuelsson, Stig Söderkvist, Per-Otto Walter,
IFM Akustikbyrån, Sept 1078

SVF-62 Korrosionsinhibitoi er for hetvattensystem. Litteraturstudie
och marknadsinventering
Anders Thorén, Lars Bergström, Korrosionsinstitutet Sept 1978

SVF-63 Transformer Noise and Vibration Bibliography
Ni Is-Åke Nilsson, Goran Westerberg, I FM Akustik by ran,
Sept 1978

SVF-64 Corrosions Problems in PWR Steam Generators. Final Report
of Tests at pH 4, 6 antl 8
Bo Roshorg, Barbro Maijgren, Studwik Energiteknik AB,
Sept 1978

SVF-65 Akustiska matningar på tre ångventiler i värmekraftcentralen i
Studsvik. Jämförelse mellan uppmätta och predikterade ljud-
nivåer.
Stig Söderqvist och Per-Otto Walter, IFM Akustikbyrån,
Sept 1978

SVF-66 Beräkningar och matningar av trycktransienter i fjärrvärme-
ledningen frän Ågesta till Farsta
Sture Lindahl, Sydkraft, Febr 1979

SVF-67 Creep deformation, creep damage accumulation and residual
life prediction for three alloyed CrMo-steels
Anatoly Kondyr, Rolf Sandström and Anders Samuelsson,
Institutet för Metallforskning, Febr 1979

SVF 68 Drifterfarenheter frän havsvattenkylda kondensorer i
svenska kärnkraftverk
Sture Henrikson, Studsvik Energiteknik AB, Febr 1979

SVF 69 Elektronisk kontroll av skyddsskikt pä varmevaxtartuber av
kuppd' ieyer inyui

Sture Henrikson, Studsvik Energiteknik AB, Mars 1979

SVF-70 Analys av oorganisk sulfid, cystein och qlutution i kylvatten
samt analys av oorganiska sulfider i fasta beläggningar.
Litteraturundersökning
Igor Flis och Gunnar Johansson Göteborgsuniversitet
April 1979

SVF-71 Avsvrvhng av rökgaser. Sammanställning av Battelle-rapporter
1977 78
Eyvind Foss, Ångpanneforeningen, Ma| 1979

SVF-72 Application of Low Cycle Fatigue data to thermal cracking
Lars Lundberg and Rolf Sandström, I nstitutet for Metal I -
forskning. Juni 1979

SVF-73 Hoglegerade rostfria stal for saltvattenapplikationer. Utred-
ning av korrosionshärdigheten med tanke pa användning i
varmekraftverkens ky'system
Sture Henrikson, Studsvik Energiteknik AB, Aug 1979

SVF-74 Avskalmngs-netoder for bestämning av oxidmangden pä
vattensidan av panntuher
Lennart D.inl, Studsvik Energiteknik AB, Juni 1979

SVF-75 The residual lifetime of creep deformed components.
Microstructural observations for Mo- and Cr-Mo-steels
Rolf Sandström and Sten Modin. Institutet for Metallforsk-
ning, Sept 1979

SVF-76 Karaktarisenng av kylvattnets korrosivitet vid olika kust-
forlagda Kraftverk
Maths Åsberg, Studsvik Energiteknik AB, Sept 1979

SVF-77 Ventilbuller i form av toner. Resultat av mätning och analys
i fyra fall
Bengt A xefors, St iq Sorlet q vi st, Per-Otto Walter, Mats Öhlen,
IFM Akustikbyr.in, Sept 1979

SVF-78 Utprovning av denonenngsinhibitorer for industriéngpannor
Ivan Falk, Studsvik Energ.tekmk AB, Sept 1979

SVF 79 Driftserfarenheter med matdrpumpar i svenska och utlandska
kraftverk
Ulf Arvidsson, Statens Vattenfallsverk, Sept 1979

SVF-80 Undersökning av scavengerfilter och svag anionbytare for
reduktion avorcjamsk substans
Folke Persson

SVF-81 Bullerdosmatningar vid kraftvarmeverk
Hans Buxbaum, Statens Vottenfallsverk, Okt 1979

SVF-82 Maximal driftstemperatur for deponenngsinhibitorer for
magnetit, typ Na-polyakrylat. Slutrapport
Ivan Falk, Studsvik Energiteknik AB, Okt 1979

SVF 83 Kondensataterfnrinq, Fabnksundercokning
Lars Lowenberg, Ångpanneforeningen, Mars 1980

SVF-84 Forstudie rörande kemiprcblem vid lagring och transport av
vattenburen värme i berg
Rolf Sundby, Ptudsvik Energiteknik AB, Mars 1980

SVF-85 Kylvattnets korrosivitet vid olikn kustforlagda kraftverk
Börje Gronwall, Studsvik Energiteknik AB, Mars 1980

SVF-86 Low Cycle Fatigue of 1Cr0,5Mo AT 530°C
Influence of hold times
Lars Lundberg and Lars Erik Larsson, Institutet for Metall-
forskning, April 1980

SVF-87 Effect of notches and multiaxiality on low cycle fatigue life
and its application to component design
Lars Lundberg, Institutet for MetallforskMng, April 1980

SVF-88 Kvalitetsbedömning av kol
Roy Carlson, Statens Vattenfallsverk, Mars 1980

SVF-89 The residual lifetime of creep deformed material. Micro-
structural changes occurring during creep of a 12 % Cr Mo VW-
steel
Rolf Sandström, Sonja Karlsson and Sten Modin, Institi.tst for
Metallforskning Maj 1980

SVF-90 Korrosionsinhibitorer for varmesystem. Delrapport 1. Inven-
tering av tillgängliga inhihitorer
Rolf Sundby, Sturisvik Energiteknik AB, Maj 1980



Rappcrtförteckning (forts.)

SVF-91

SVF-92

SVF-93

SVF-94

SVF-95

SVF-96

SVF-97

SVF-98

SVF-99

SVF-100

SVF-101

Forbehandling 3v spadvatten fore jonbytare. Litteraturstudie
Rolf Sundby, Studsvik Energiteknik AB. Sept 1980

Determination of carboxylic acids and phenols in water by
extractive alkylation using pentafluorobenzylation, glass
capillary gas chromatography and electron capture detection
Elisabet Fogeqvist. Björn Josefsson and Ciare Roos, Depart-
ment of Analytical and Marine Chemistry, University of
Gothenburg, Sept 1980

Användning av omvänd osmos och ultraf iltrering vid matar-
vattenberedning. Undersökningar i Ringhals
Jan Svenson, Göran Carlsson, Statens Vattenfallsverk
Dan Jönsson, f d Vattenteknik AB
Gunnar Smith, Vattenteknik AB, Sept 1980

Ljudavsträlning från skorstenar. Studie av inverkan av rökgas-
parametrarna hastighet och temperatur
Goran Westerberg, IFM Akustikbyrån, Sept 1980

Avsvavling av rökgaser. Sammanställning av Battelle-rapporter
1978/79-1979/80
Hans Karlsson, Ingemar Bjerle, Lunds Tekniska Högskola
Nils-Erik Carlstedt, Statens Vattenfallsverk
Goran Ernstson, Stockholms Energiverk, Nov 1980

Kryphål If asthet hos overhettarror efter kallbearbetning
Per H Wilhelmsson, H Tornblom, Sandvik AB, Dec 1980

Toms' effekt i fjarrvarmesystem. Fullskaleförsök i Agesta/
Farsta
Lars Ahrnbom, Ulf Hagstrand, Energikonsult Ångpanneföre-
ningen, Febr 1981

Inverkan av avståndet till doseringspunkten vid ^
dosering till kondensorkylvatten. Undersökningar vid
Oskarshamnsverket
Reijo Pulkkinen, OKG, Simpevarp, Febr 1981

Förslag till ljudkrav för anläggningar inom värme- och kraft
industrin
Göran Westerberg, AB Akustikbyrån, Okt 1982

Bevakning av före eningar i kondensat
Folke Persson, Ångpanneföreningen, Dec 1980

Havsvattenkorrosion - Praktikfall under perioden 3 augusti
1979- 30 maj 1980
Sture Henrikson, Korrosionsinstitutet, Dec 1980

SVF-102 Möjligheter att sänka rökgastemperaturen i villapannor
Kjell Henrikson, Lars Wester, Kungliga Tekniska Högskolan
Dec 1980

SVF-103 Ozonbehandling av vatten för nedbrytning av humusämnen.
Diskontinuerlig ozonering av vattenprov i laboratoneskala
Rune Lundqwist, Stefan Westerberg, Rolf Sundby, Studsvik
Energiteknik A3, Jan 1981

SVF-104 Se:SVF-120

SVF-105 Förbättrat utnyttjande av lågtemperaturvärme i rökgaser
Gösta Karlberg, Studsvik Energiteknik AB, Dec 1980

SVF-106 Havsvattenkemi kontra korrosionsskador i kustförlagda
kraftverk
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SVF-112 Jonkromatografi
Tormod Kelen, Studsvik Energiteknik AB, Sept 1981

SVF-113 Avskalningsmetoder for bestämning av oxidmangden på
vattensidan av panntuber
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