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SUMWRY

This report summarizes the experience of the corrosion resistance of puaps, heat
exchangers, valves and pipings in different seaweter-coolIng systeas In Denmark,
Finland, Nonay and Sweden. For pimps and heat exchangers the experience has bee*
so extensive that a clear picture of today's status can be given. Owing to "ore
scanty data concerning valves and pipes the survey of the corrosion In these compo-
nents Is less well substantiated. The following results of the survey appear to be
of particular interest.

The commonest pimps In the cooling systeas of power stations are vertically extended
shaft puaps. To counteract corrosion on coluan «ud casing with organic surface coating
and on stainless steel shafts and impellers under shutdown conditions, these should
be provided with internal and external cathodic protection. The experience of tin and
aluminium bronzes In Impellers and shafts in such puaps has been so poor - erosion and
cavitation dunge • that a change has usually been a»de to preferentially ferritic-
austenitic Mo-»lloyd stainless steels. The combination of stainless steel/Ni-Kesist
2 0 has been found unsatisfactory owing to the occurrence of galvanic corrosion on
the latter material•

For heat exchangers, both tube and plate, titaniuai has proved to be far and away the
best cnoice. in the optimal blanket solution for a titaniua heat exchangers the tubes
are seal-welded to tube sheets of explosion-bonded titaniua clad steel. For retubing
of old condensers a siailar procedure «1th tubes of high-alloy stainless steel In tube
sheets of stainless clad steel Is of econoaic Interest. Certain questions, aaong which
the effect of chiorination of the cooling water, however, remain to be clarified be-
fore such a procedure can be unreservedly recoaaended.

Pipings of rubber-lined carbon steel or with thick coatings of solvent-free epoxy
resin have shown very good corrosion resistance in the seawater systeas 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 «Hoy stainless
steel 254 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 coatirg on cast iron. Different sea-
water-resistant bronzes (gunmetal, 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, sä 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 kondensoriäckage.

I syfte atc möjliggöra en snabb informationsspridning om korrosions-
skador som inträffat i kraftverkens havsvattenkylsystem till berörda
parter - kraftföretag, apparattillverkare och materialleverantörer -
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
Värm..teknisk 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 havsvatt.snkylsystem har
inom delprojekt 2, Korrosion i havsvattensystem, som ingår i det sam-
nordiska NKA-projektet SSK-4: Korrosion 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, Korrosionscentralen i Danmark, Esa Lecklin, Irratran
Voima 0Y i Finland, Ketil Videm, Institutt for Energteknikk i Norge
och Sture Henrikson (ordf), Korrosionsinstitutet i Sverige.

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

Pumrenkäten har stött på oväntade praktiska svårigheter, vilket kan
förklaras dels med ttt kraftverken under senare år förelagts ett flertal
enkätrr av skilda slag, dels med att det först formulerade frågeformuläret
uppenbarligen bedömdes vara alltför detaljerat. Efter en kraftig förenkling
av detsamma erhölls slutligen tillräckligt med svar för att möjliggöra den
samanfattning av erfarenheter om pumpar som utgör huvudinnehållet i
c^nna rapport. I syfte 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
1 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 axel fodren 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 pumparna ha fungerat bra, vilket är ägnat att väcka förvåning
• | eftersom inget katodiskt skydd använts. Möjligen kan pumparna i alla fall
| W 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 våtuppställda vertikalt monterade propellerpumpar för
kylning av kondensorenra (huvudkylpumpar) och av liknande centrifugal-
pumpar i två hjälpkylsystem. Fig 1 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 erosionskorros ion 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 samnia materialbyte som för
axlarna.

- Vissa erosionsskador på 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-stål
och inte försedda med katodiskt skydd, helt uppges 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 kloridhal t
(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 frän svenska kärnkraftverk

De mest fullständiga enkätsvaren har erhållits från Barsebäcksverket.
Erfarenheter såväl av de stora vertikalt uppställda propeller- och
centrifulgalpumparna som av mindre horisontellt uppställda centrifugal pumpar
redovisas ingående.
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I huvudkylpumparna vållade i början en felanslutning av det katodiska
skyddet med påtryckt spänning problem i form av gropfrätning på pump-
hjul av rostfritt 18/8-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 stigror 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 axel foder innan katodiskt skydd med Zn-anoder

^ ^ installerades. I Barsebäck 2, där dylikt skydd monterades från början,
flfl har problemen varit betydligt mindre.

I horisontellt uppställda centrifugal pumpar helt av SS stål 2343 och
• a 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 systemeni 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
I Ä 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 axelkopplingar av Ni-Resist 2 D i hjälpkylvatten-
pumpar i system 715 i Ringhals 3 och 4. Skadorna initierades i form
av graf^tisk korrosion i stråk av laminar grafit i segjärnets normala
struktir 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 hjälpkyl vattenpumpar (system 718).Liknande fall har
tidigare redovisats från 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 kraftverken.

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 frän 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 sic behärska till fullo. En bidragande orsak till att värme-
växlartuber av kopparmaterial hållit bättre i Danmark än i Sverige torde
också vari att ett lägre max värde på strömningshastighet, 1,7 respektive
2,1 m/s, generellt tillämpas i det förstnämnda landet.
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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-br.ns och plastbelagda (epoxi, polyester) vatten-
kc.Timare av kolstål 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 kylvattnet på
tubernas utsida, kraftig korrosion på tuber av Al-mässing, varför dessa
utbyttes mot titantuber. 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 frän 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 materialkombination
i saltvattenmiljö. Kondensorerna var från början skyddade med offeranoder
av en ZnAl-legering. Bortsett från en viss erosionskorrosion i tuberria,
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 nägot 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 otn omtubninq med tuber av titan.

Frånsett några få undantag har värmeväxlartuber av koppar-material, séväl
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 kioridhalterna 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 mel 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 tubvårmeväxlare 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 uppföljning är obelagda tubplattor av rost-
fri kompoundplåt med invalsade titantuber. För att motverka korrosion i
kompoundplätens kolstålsdel 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 ytt3rligare 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
material eller Ni Al-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.
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b) Trevägsventiler skall vara av typen kulventiler tillverkade av
NiAl-brons med garnityr av SS-stål 2343. Lämpliga spindel material
är NiAl-brons, MONEL och SS-stål 2343.

4.2 Erfarenhet frän norsk offshore-industri

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

5 RÖRLEDNINGAR

Rörledningarna för havsvatten i de finska och svenska kraftverken har
inte varit drabbade av så 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 um. 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 frän 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
Statfjords 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 rör, t ex ballastled-
ningar till nyare oljeplattformar, har tillverkats av det rostfria

9m 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 val underbyggd. Fbljande resultat av kartlaggningen
bedbms vara av speciellt stort intresse.

De i kraftverkens kyl system vanligaste pumparna ar vertikalt uppstallda
centrifugal pumpar. Dessa bor alltid, for att motverka korrosion pa hus och
stigror med organisk ytbelaggning samt på rostfria axlar och pumphjul vid
stiliestånd, vara fbrsedda med in- och utvandigt 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
fbretradesvis ferrit-austenitiska Mo-legerade rostfria stål som regel
skett. Materialkombinationen rostfritt stil/Ni-Resist 2 D har befunnits
olamplig på grund av intraffade skadefall av galvanisk korrosion på det
sistna'mnda materialet.

For varmeyaxlare, sSval tub- som plattvarmevaxlare har titan visat sig
vara det byerlagset basta materialvalet. I den optimal a helhetslbsningen
for en tubvarmevaxlareav titan ar tuberna tatsvetsade till tubplåtar av
sprangfogad titan-kompoundplåt. Vid omtubning av aldre kondensorer år ett
liknande utfbrande med tuber av hoglegerade rostfria special stål i tub-
plåtar av rostfri kompoundplåt av ekonomiskt intresse. Vissa frågor, bl a
inverkan av en klorering av kylvattnet, återstår dock att klarlagga innan
ett dylikt utfbrande reservationslbst kan rekommenderas.

Rorledningar av gummi bekl att kol stål eller forsedda med tjocka belagg-
ningar av Ibsningsmedelsfri epoxiplast har visat mycket god korrosions-
hårdighet i kraftverkens havsvattensystem. Tjarepoxibelagda ror bbr
emellertid som regel fbrses med ett invandigt katodiskt skydd. Cement-
bel agda fcolstålsror anvands med varierande resultat inom offshore-
industrin. På senare tid har emellertid aven ror av det rostfria special-
stålet 254 SMO kommit till anvandning for liknande å'ndamål.

Ventiler i havsvattenkylsystem har.framfor allt drabbats av korrosions-
skador orsakade av bristfa'lligt utfbrd eller skadad organisk belaggning
På gjutjaYn. Olika havsvattenhå'rdiga bronser (rbdmetall, tennbronsoch
aluminiumbrons) å'r da rf or att fbredra som ventilmaterial.
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Tabell !• Pumpmaterial - kol stål och gjutjarn

Material
Symbol
i bil 2

Kol stål

Grått gjutjarn

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

Austenitiskt gråjarn
ASTM A 436 (13 Ni 2 Si)

Belagt med epoxi

Belagt med tjårepoxi

Beklatt med gummi

C

GG

AS

AG

E

T

R
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Tabell 2. Pumpmaterial - koppar- och nickeiiegeringar

Material . Symbol
i bil 2

Rbdmetall SS 5204 (85 Cu 5 Sn 5 Pb 5 Zn) RM

API 714 (83 Cu 5 Sn 6 Pb 4 Zn 1,5 Ni) RM

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

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

Tennbrons SS 5443 (90 Cu 10 Sn) SB

Monel 400 (30% Cu 64% Ni) MK
och
Monel K 500 (30% Cu 64% Ni + Al, Ti) MK
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Tabell 3. Pumpmaterial - rostfria stål

Material

Martenistiskt stål

Austenitiskt stål

Svetselektrod Avesta

Ferrit-austenitskt stål

Tabell 4. Pumpmaterial -

SS 2321

SS 2330/2333
SS 2343
SS 2350

P 12
(21 Cr 60 Ni 9 Mo)

SS 2324
(Wnr 1.4460)

SS 2377
(Wnr 1.4462

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

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

plaster

Symbol
i bil 2

M

R
S
S

P 12

F

F

F

F

Material Symbol
i bil 2

I
1
•
•
I
I
1
4

ja

Macrolon

Del rin

P

P
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Tabell 5. Material i svenska karnkraftskondensorer

in Kraftverk

Barseback 1

Barseba'ck 2

Forsmark 1

Forsmårk 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-ma'ssing)

Titan (ex Al-ma'ss1ng)

Al-massing (Ti i order)

Al-massing (Ti 1 order)

Titan (ej faYdig)

Titan (ex Al-må'ssing)

Titan (ex Al-ma'ssing)

Titan (ej fåYdig)

Titan (ex Al-ma'ss1ng)

Titan (ex Al-massing och
CuNi 70/30)

Titan (ex Al-mSssing)

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 epoxibeiagd

Ti-kompound

254 SMO (ex Naval Brass)

Ti-kompound (ex Muntz metall)

Ti-kompound

2343-kompound med epoxibelaggning

Metod for
tubinfastm'ng

Invalsning

Invalsning

Invalsning

Invalsning

Invalsning

Invalsning

Invalsning

Tatsvetsning

Invalsning

Tatsvetsning

Tatsvetsning

Invalsning



Tabell 6. Riktanalyser for rostfria specialstål for varmevaxlartuber

•

Stål sort och
struktur

Austenitiska

Wnr 1.4439

254 SMO

A1-6X

Ferritiska

MONIT » i

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

28

24

•1 4

2,5

Mo

4,5

6,1

. 6,2

4

3

4

Cu

0,7

+ Ti

+ Ti

+ Ti

N

0,2

a

•
j
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Fig i. En- eller tvåstegs centrifugalpump for vertikal uppstål lning i vatten-
schakt (våtuppstallninc'}. Propellerpumparna har samma principiella uppbynnnad
men ar utrust?de red en stallbar proDeller i stallet for ett fast lophjuK



Bilaga 1 1(1)

Medverkande i pumpenkaten

Land

Danmark

Finland

No.*ge

Sverige

Foretag

Korrosionscentraien

Imatran Voina OY (IVO)
Karnkraftverken
Lovisa 1 och 2

Teollisuuden Voima OY
(TVO)
Karnkraftverken
Olkiluoto 1 och 2

Mobil Exploration
Norway Inc
Statfjords plattform A

Sydsvenska Varmekraft AB
Barsebacksverket 1 och 2

Oskarshamnsverkens
Kraftgrupp AB
Karnkraftverken
Oskarshamn 1 och 2

Statens Vattenfalisverk
Karnkraftverken
Forsmark 1 och 2

Karnkraftverken
Ringhals 1, 2, 3 och 4

ASEA-ATOM

Kontaktman

Curt Christensen

Erik Westerlund

Juho Hakala

G H Colvin

Leif Skoog

Rei jo Pulkkinen

Tord Roth

Goran Magnusson

Finn Stenberg
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BILAGA 2

Fördelning ay korrosionsskador på oiika
punipdelar enl igt enkätsvar från FiniaTTd,
Norge och Sverige.

De olika materialen markeras ined 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 inträf fat under det första
dr i f tåret (<1), mellan et t och tre år (1-3)
el ler efter längre t i d än tre år (>3).
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BILAGA 2 sid

Kraftverk

Statfjord
plattform A
Norge

TVO 1-2
Olkiluoto

Lovisa 1

1

System och
lumDnr

713 och 714
P1-P4

VC 11
VC 12
VC 51
VC 52

VF 11
VF 12
VF 13
VF 14C01

Fabrikat

LOHER
Pumpmaker

LUPKER

Ahl strom
Finland

KSB
Tyskland

AEE,Sovjet

Ahlstrbm
Finland

Typ och
rna tør^A 1
wo icr ia i

Centr ,
hus S
h j u l S
axel S
axel tS t n . MK
och S

Centr,
hus S
hjul S
axel S
axel ta tn.MK

Centr .prop.

V e r t . c e n t r ,
hus SB
hju l SB och

axel AB.NB

Ver t .prop,
hus R
i n i opp R+GC
s t i g r o r RE
hju l R
axel CE

V e r t . c e n t r ,
hus F
inlopp GGT
st ig ror S
hju l S
axel F

Katodiskt
skydd

Zn

Zn

)ch F

Nej

Nej

Korrosionsskador e f t e r

pumphus

<1 1-3 >3

SB

lophjul

<1 1-3 >3

SB kavi tat

< 1 , 1-3 e l l e r >3 års

axel

<1 1-3 >3

i o n , byte 1

AB.NB, ave
byte t i l l

axel foder

<1 1-3 >3

MK.axeltatr
gropfrat
byte t i l

MK,axel ta tr
gropfrat
byte t i l

i l l F

luminering
F

drift

lagerhall.

<1 1-3 >3

ing
ning
1 S

ing
ning
1 S

erosion
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Kraftverk

Lovisa 2

Barseba'ck 1

c

System och

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

711. PI
P2
P3
P4
P5
P6

Fabrikat

AEE,Sovjet

Pompes
Guinard
Frankrike

Ahistrom
Finland

Sulzer-
Andritz
Schweiz

API
Sverige
KSB
Tyskland
Pieuger
Tyskland

JMW
Sverige

Typ och

Vert.prop.
hus R
iniopp R+GG
stigrdr RE
hjul R
axel CE
Vert.centr.
hus AGE
hjul R
axel M
Vert.centr.
hus F
Inlopp F
stigrdr S
hjul S
axel F
Vert.prop.
hus GGT
hjul R
axel S
Centr.
helt 1 RM
Centr.
helt 1 SB
Dra'nk.centr
hus P
hjul P
axel R
Centr.
hus RM
hjul RM
axel S

Katodiskt
skydd

Nej

*

N3j

p.S.
felanslutel
i b'drjan

Nej

Nej

. Nej

Nej

Korrosionsskador efter

pumphus
<1 1-3 >3

AGE erosior
AGE ytbeiå'c
AGE efter
AGE vibrat

lbphjul

<1 1-3 >3

skorrosion
gning, pum[
-2 år (huvi
onsproblem

R
R
R
R

<1, 1-3 eller >3 ars

axel

<1 1-3 >3

>ga bristfi
arna utbyti
dsakligen i

axel foder

<1 1-3 >3

11 ig
a
ga

drift

agerhåil.
<t 1-3 >3



BILAGA 2 sid 3

Kraftverk

Barseback 1

Barseback 2

system ocn
pumpnr

712. P1
P2
P3

713. Pl
P2
P3

P6
P7

714. Pl
P2

472. Pl
P2
P3
P4
P7-P8

478. P1-P4

711. P1
P2
P3
P4
P5
P6

Fabrikat

Ahlstrbm
Finland

Ahlstrbm
Finland

Ahl strbm
Finland

API
Sverige

Sulzer-
Andritz
Schweiz

API
Sverige

KSB
Tyskland

Pleuger
Tyskland

JMW
Sverige

Typ och
materiall i n a v »̂ • v W 9

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.rbr CC

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

Centr.
helt i SB

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

Katodiskt
skydd

Zn
1 år efter
starten

Zn
1 år efter
starten

Nej

Nej

p.s.
felanslutel
i bbrjan

Nej

Nej

. Nej

Nej

Korrosionsskador efter

pumphus

<1 1-3 >3

GG
GG

F
F

lbphjul

<1 1-3 >3

R
R
R
R

O , 1-3 e l l e r >3 å>s d r i f t

axel

<1 1-3 >3

F

F

axel foder

<1 1-3 >3

F
F
F

F
F F

F

lagerhal l .

<1 1-3 >3
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BILAGA 2 sid

Kraftverk

Barseback 2

Oskarshamn 1

Oskarshamn 2

4

System och
pumpnr

712. P1
P2
P3

713. PI
P2
P3

P6
P7

714. PI
P2

434. P1-P4

712. P1-P3

434. P1-P4

712. P1-P3

Fabrikat

Ah1strom
Finland

AhlstrSm
Finland

AhlstrSm
Finland

API
Sverige

KSB
Tyskland

Ahlstrom
Finland

Sulzer-
Andritz
Schweiz

Ahlstrom
Finland

Typ och
material

Vert.centr,
hus GGT
hjul S
axel F

Vert.centr,
hus GGT
hju! S
axel F
Centr,
hus GGT
hjul S
axel F

Centr,
helt 1 F
ansl.ror 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 F

Katodiskt
skydd

Zn
anda från
starten

Zn
anda från
starten

Nej

Nej

p.s.

p.s.

p.s.

p.s.

Korrosionsskaclor e f te r

pumphus

<1 1-3 >3

GG

lbphjul

<1 1-3 >3

GG

GG
GG

AB
>ytt t i l l F

R
dSrefter
belagd
med T

<1, 1-3 eller >3 års

axel

<1 1-3 >3

F

F

axelfoder

<1 1-3 >3

dri f t

lagerhall.
<1 1-3 >3

GGT

GGT
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System och
lumnnr

713. P1-P3

714. P1-P2

. 11 P1-
P4 och 12 P1-
P4

715. P1-P4

716. P1-P4

Fabrikat

Ahlstrom
Mnland

API
Sverige
KaMeWa
Sverige

KSB
Tyskland

KSB
Tyskland

Typ och
ma tar la 1
lin i*ci ia i

Vert.centr.
fius GGT
hjul S
axel F
Centr.
helt i F
Vert.prop.
hus GGT
hjul F
axel S
Vert.centr.
hus SB
hjul SB
axel AB
Vert.centr.
hus SB
hjul SB
axel AB

Katodiskt
skydd

p.s.

p.s.

Zn

Zn

Zn

Korrosionsskador efter

pumphus
<1 1-3 >3

lbphjul

<1 1-3 >3

F s
0

<1, 1-3 eller >3 3rs

axel

<1 1-3 >3

paltkorrosi
;h navkon

SB kavi
AB avalumi

erosion

axelfoder

<1 1-3 >3

on mel 1 an p

tation, byt
lering, byt

drift

lagerhal l .
<1 1-3 >3

ropellernav

B t i l l F
3 t i l l F


