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SUMMARY

One of the greatest current problems in both closed and open
cooling water systems is that of micro- and macro-organisms. In
view of the environmental effects associated with the discharge of
chemicals, the range of biocides and alternative methods for
combating micro-organisms has increased during recent years.

This report presents a brief description of the organisms which
contribute to corrosion problems and the mechanisms associated with
microbial corrosion. Thereafter descriptions are given of 15 diffe-
rent biocides which are used in both open and closed cooling
systems. In each case, details are given of their chemical composi-
tions and mode of action and of their effects on metals and on the
environment.

Finally, alternative methods of combating micro-organisms i.i
cooling water systems are briefly described. The report also
includes a survey of the biocides for cooling water systems which
are available on the Swedish market.

SAMMANFATTNING

Bekämpning av mikro- och makroorganismer är idag ett av de stbrjta
problemen i både slutna och öppna kylvattensystem. Med tanke på de
miljöeffekter som utsläpp av kemikalier kan bidra till har utbudet
av biocider och alternativa metodei för bekämpning av mikroorganis-
mer ökat under senare år.
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I denna rapport beskrivs kortfattat de organismer som bidrar till
korrosionsproblem samt mekanismer för mikrobiell korrosion. Där-
efter beskrivs 15 olika biocider som används i både öppna och
slutna kylsystem. För alla biocider anges deras kemiska sammansätt-
ning och verkningssätt samt deras effekt på metaller och miljö.

Avslutningsvis ges en kort beskrivning av alternativa metoder för
bekämpning av mirkoorganismer i kylvattensystem. En sammanställning
av biocider för kylvattensystem på den svenska marknaden har ock.:å
genomförts och ingår i rapporten.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Kylvattensystem utgör en gynnsam miljö för tillväxt av många mikro-
organismer såsom alger, bakterier och svampar. Om mikroorganismer
tillåts växa utan kontroll, kan slam och avlagringar bildas i
kylsystemet. Slam är en samling av mikroorganismer och deras sekre-
tioner som, beroende på dess fastsittande natur, kan verka som
bindemedel för oorganiska produkter såsom korrosionsprodukter och
kalciumkarbonat. Fortsatt tillväxt av mikroorganismer under dessa
avlagringar kan leda till svåra korrosionsproblem och i vissa fall
genomfrätning av rörledningar. Många metoder för bekämpning av
mikroorganismers tillväxt i kylvattensystem har använts med varie-
rande framgång. Den vanligaste metoden för att motverka den biolo-
giska aktiviteten i kylvattensystem är användning av biocider. Det
finns idag en rad olika biocider som kan användas i kylvattensy-
stem. Därför kan valet av den "rätta biociden" vara ett mycket
svårt problem och i högsta grad bero på vattenkvaliteten, typen av
kylsystem, mikroorganismernas natur, och inverkan på den inre och
yttre miljön.

Denna rapport är ett försök att beskriva biociders verkningssätt
och användning i kylvattensystem samt utbudet av produkter i
Sverige. I rapporten presenteras också alternativa metoder för
bekämpning av mikroorganismer.

2 Kort orientering om kylvattenmikrobiologin

Bakterier, alger och svampar är diversifierade i ett stort antal
olika arter. Det finns t ex 90 000 olika arter av svampar och 6 500
olika arter av gröna alger. Å andra sidan växer enbart ett fåtal
arter av mikroorganismer i kylvattensystem och utgör den största
delen av deras biologiska aktivitet.

2.1 Bakterier

Bakterier är mikroskopiska, encelliga organismer och förökar sig
genom delning. Några av bakteriearterna som påträffats i kylvatten-
system kan ge upphov till slembildning, vilket kan leda till
försämrad värmeöverföring. Andra bakterier kan ge upphov till
korrosionsproblem genom att de i sin metabolism utsöndrar korrosiva
ämnen eller genom att depolarisera anod- eller katodreaktionen. I
följande avsnitt kommer några av de vanligaste bakteriearterna, som
förekommer i kylvattensystem, att presenteras.

2.1.1 Pseudomonas

Pseudomonas är en relativt stor mikroorganism (0,5-1,0 um 1 diame-
ter och 3-5 Mm i längd) som kan leva i miljöer med låga syrehalter.
Den är i allmänhet svår att döda. Pseudomonas utnyttjar oxidationen
av organiska ämnen till koldioxid eller jäsning som energigivande
reaktion. Pseudomonas arter bildar slem (slembildande bakterier),
vilket leder till försämrad värmeöverföring i kylvattensystem.



2.1.2

Bakterierna är avlånga, mellan 3 och 5 um Unga, något böjda eller
svagt spiralvridna. De är obligatoriskt anaeroba och trivs som bäst
vid temperaturer mellan 20 och 30°C. Å andra sidan kan desulfovi-
brio överleva vid högre syrehalter och temperaturer och kan då åter
bli aktiva om syrehalten och temperaturen sjunker. Olika arter av
desulfovibrio har ofta påvisats vid korrosionsskador (t ex desulfo-
vibrio desulfuricans) både i söt- och havsvatten.

2.1.3 Aergbacter

Aerobacter är korta, stavformade och bildar inte sporer. Aerobacter
är aeroba, aerobacter aerogenes kan dock växa under anaeroba
förhållanden genom att jäsa glukos till butylenglykol, etanol och
till en blandning av organiska syror. Som pseudomonas kan aerobac-
terarter bilda slem, vilket leder till försämrad värmeöverföring i
kylvattensystem.

2.1.4 Crenothrix_och_Gal1 ionel1 a

Dessa bakterier kablas också järnbakterier, för att de använder
oxidationen av Fe(2 ) till Fe(3 ) som energigivande reaktion.

Detta leder till bildning av voluminösa avlagringar. Järnbakterier
är aktiva vid pH-värden mellan 4 och 10 och temperaturer mellan 5
och 40°C.

2.1.5 Nitrgsomas_gch_nitrgbacter

Bakterierna kallas också kvävebakterier. Ni trosomas oxiderar NH_
till nitrit medan nitrobacter oxiderar nitrit till nitrat. Närvaron
av nitrobacter kan vara ett stort problem i kylsystem, där nitrit
används som korrosionsinhibitor. Bakterierna kan då oxidera nitrit
till nitrat vilket leder till minskad halt av korrosionsinhibitor
och ökad risk för lokal korrosion. Både ni trosomas och nitrobacter
är autotrofa och aeroba.

2.2 Alger

Alger innehåller klorofyll och finns i både havs- och sötvatten. De
är i första hand autotrofa och får sitt energibehov tillgodosett
med hjälp av solljus eller genom oxidation av oorganiska salter.
Alger är vanliga i kylvattensystem och kan ge upphov till avlag-
ringar och därmed koncentrationsceller då de utvecklas på metall-
ytor. Alger är i allmänhet inte pH-känsliga och kan leva i vatten
med temperaturer upp till 60-70°C. Till de vanligaste arterna av
alger som påträffats i kylvattensystem hör de blågröna algerna
(Osulfatoria) och de gröna algerna (Chlorella)

2.3 Svampar

Svampar är en grupp av mikroorganismer som växer med hjälp av
oorganiska ämnen eller som parasiter på andra levande organismer.



De svamparter som associeras med korrosion är i allmänhet fintrå-
diga eller jästliknande. Energibehovet för tillväxt erhålls genom
anaerobisk jäsning eller genom aerobisk oxidation av organiska
ämnen. Korrosionsskador på grund av enbart svampar har hittills
inte rapporterats i kylvattensystem.

3 MIKROBIELL KORROSION I KYLVATTENSYSTEM

Metallers korrosion i kylvattensystem är av elektrokemi sk natur.
Oetta innebär att det sker en oxidation av metallen vid anodreak-
tionen

Me -* Me n + + ne'

Vid katodreaktionen sker däremot en reduktion av något oxidations-
medel

0, + 2H-0 + 4e~— 40H~
eller \ z

H + e" •* i H2

Jämn korrosion (allmän korrosion) innebär att katod- och anodreak-
tionerna är jämt fördelade på metallytan, medan lokal korrosion
innebär att elektrodytorna kan särskiljas. Lokal korrosion medför
ofta svårare skador än jämn korrosion och kan relativt snabbt leda
till genomfrätning. Dessa elektrokemi ska processer kan initieras
eller stimuleras vid närvaro av mikroorganismer på metallytan.
Mikrobiell korrosion kan därmed orsakas genom att mikroorganismer
deltar i de elektrokemi ska reaktionerna eller gör miljön mer
korrosiv.

3.1 Mekanismer för mikrobiell korrosion orsakad av sulfatreduce-
rande bakterier

Korrosion på kolstål i vattenlösningar är en elektrokemisk process
som involverar en katodreaktion (reduktion av löst syrgas i vatten
eller H -joner) och en anodreaktion (oxidation av metallen)^ Under
syrefria förhållanden och vid neutrala pH-värden finns H -joner
såväl som syremolekyler i mycket liten koncentration. Detta gör att
korrosionshastigheten i vanliga fall är mycket låg. A andra sidan
har höga korrosionshastigheter många gånger rapporterats från
sådana system. Detta har ofta förknippats med närvaron av sulfatre-
ducerande bakterier. Dessa organismer anses vara orsak till största
delen av den mikrobiell a korrosionen och har därför på senare tid
studerats i stor omfattning. Man har, å andra sidan, inte helt
fastställt hur organismerna påverkar de elektrokemi ska processer
som äger rum på metallytan. Flera mekanismer avseende sulfatredu-
cerande bakteriers inverkan på katodreaktionen har därmed föresla-
gits.

3.1.1 Depolarisation av katodreaktionen med hjälp av enzymet
hydrogenas

Sulfatreducerande bakterier tar sin energi från reduktionen av
sulfat till sulfid följt av en oxidation av någon organisk kolföre-
ning (t ex laktat).



Redan i mitten av 1930-talet framfördes en teori om katodisk
depolarisation enligt vilken bakterieverksamheten bestir i en
depolarisation av vätgasutvecklingsreaktionen enligt följande
delreaktioner:

Anodreaktion:

Katodreaktion:

Bakteriell reduktion av sulfat:

Utfall ning av

Utfallning av

järnsulfid:

järnhydroxid:

F e -

8H+
 +

so2'

Fe 2 +

3Fe2+

Fe1" +

8e~—

+ 8Hads

+ S 2 ^

+ 60H"

2e

8Hads

— S2" + 4H20

-FeS

— 3Fe(0H)o

Enligt denna teori skulle bakterierna ha förmågan att ta upp
atomärt väte adsorberat på metallytan för att därefter använda
detta i sin metabolism (reduktion av sulfat till sulfid).

Den teorin bygger dock på antagandet att vissa sulfatreducerande
bakterier har förmåga till katodisk depolarisering vilket hydroge-
nas-negativa organismer inte har. Den föreslagna mekanismen stöds
av Iversons experimentella undersökningar med vilka han visade att
då färgämnet bensylviol ögen användes istället för sulfat som
elektronacceptor erhölls katodisk depolarisation trots att sulfid
och järnsulfidutfäliningar inte fanns.

Oetta har senare bekräftats med hjälp av elektrokemi ska mätningar.
I frånvaro av reducerbart material var katodisk depolarisation
oberoende av hydrogenasaktiviteten hos bakterierna. Om däremot
reducerbart material var närvarande så ökade den katodiska depola-
risationen med hydrogenasaktiviteten. Dessa resultat stöder teorin
att sulfatreducerande bakterier verkar med hjälp av enzymet hydro-
genas som depolarisationsmedel.

De här experimenten har emellertid kritiserats då senare studier
har visat att sulfatreducerande bakterier kvarhåller järnsulfid i
cellväggarna. Då kulturerna växer i standardmedier blir den vilande
cell suspensionen förorenad med järnsulfid, som kan medverka i
depolariseringsprocessen.

3.1.2 Järnsulfid som katodiskt depolariseringsmedel

Järnsulfid är katodisk i jämförelse med kolstål. Sulfid i jonform
såväl som elementärt svavel är korrosiv mot kolstål.

"Järnsuifidteorin" bygger på antagandet att depolarisation av
katodreaktionen kan erhållas då vätgasutvecklingen sker på järnsul-
fidutfällningar i stället för på metallytan. Det har visats att
järnjonerna spelar en avgörande roll vid bildandet av en skyddande
järnsulfidfilm på metallytan.

Tidigare undersökningar har visat att vid låga järnkoncentrationer
i standardnäringsmedier bildas en skyddande film av järnsulfid på
metallytan. Om järnkoncentrationen å andra sidan är tillräckligt
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hög för att fälla all bakteriellt bildad sulfid bildas ingen
skyddande film utan järnsulfid föreligger som utflockar på metall-
ytan och korrosionshastigheten ökar märkbart. Dessa resultat kan
delvis förklaras med hjälp av "järnsulfidteorin" då flockar av
järnsulfid på metallytan verkar som ett katodisk depoiarisations-
medel. Detta bekräftas i och med att järnsulfid som framställts på
kemisk väg ofta visar förmåga att depolarisera katodreaktionen.

3.1.3 Svavelväte_som_katodisktdepolari seringsmedel

Till skillnad från ovan nämnda mekanismer har Costelio föreslagit
att den katodiska depolariseringsaktiviteten av sulfatreducerande
bakterier skulle kunna hänga samman med den katodiska aktiviteten
av svavelväte, producerat av dessa organismer. Koncentrationscel-
ler, där svavelväte är den specie vars koncentration varierar, kan
då förekomma.

3.1.4 Iversons_mekanism

Baserat på elektrokemiska mätningar och undersökningar med röntgen-
di f fraktion har Iverson visat att sulfat- och fosfatreduktion kan
äga rum samtidigt. Detta bekräftas av närvaron av en högkorrosiv
fosfid (FeJP) i korrosionsprodukterna av kol stål exponerade i
kulturer av sulfatreducerande bakterier.

En sammanfattning av Iversons föreslagna korrosionsmekanism:

FeS
3-

Ow
rPQp-

FeS

Under anaeroba förhållanden bildar bakteriellt producerat svavel-
väte en instabil järnsulfidfilm på stål ytan, som skyddar mot vidare
korrosion. Om järnsulfidfilmen lokalt bryts ner eller förhindras
att bildas genom t e>c+att järnsulfid istället fälls ut i lösningen
vid överskott av Fe -joner kan en flyktig fosforförening, som
bildats genom reaktion mellan vitesulfid och fosforförening, verka
korrosivt på stålet. Järnfosfid bildas som korrosionsprodukt.



3.2 Mekanismer för mikrobiell korrosion orsakad av biofilmbild-
ning på metallytan

Vissa mikroorganismer kan växa i form av kolonier på metallytan.
Under sin tillväxt tar de energi eller näring (som t ex 0» eller
CO-) från metallytan. A andra sidan, är biofilmen i allmänhet inte
homogen med härsyn till tjocklek och syregenomsiäpplighet, vilket
innebär att koncentrationsceller av 0_ kan förekomma. Bland de
vanligaste mikroorganismerna i kylvatten, vilka kan orsaka denna
typ av korrosion, kan nämnas aeorobakter aerogenas, flavobakter,
gallionella, pseudomonas aeruginose och alger. Den låga syrehalten
under aviagringår kan också gynna tillväxten av sulfatreducerancie
bakterier.

3.3 Mekanismer för mikrobiell korrosion orsakad av organiska
eller oorganiska syror producerade av mikroorganismer

Mikrobiell korrosion kan också förekomma genom att mikroorganismer
i sin metabolism utsöndrar organiska syror (som t ex citronsyra och
mjölksyra) eller oorganiska syror som svavelsyra. Korrosionshastig-
heten ökar genom att dessa korrosiva ämnen sänker pH-värdet och som
en följd av detta gör miljön mer aggressiv.

3.4 Mekanismer för mikrobiell korrosion orsakad av nitrobakter

Nitrit är en mycket vanlig korrosionsinhibitor på stål som används
i slutna kylvattensystem. Inhibitorn skyddar stål mot korrosion
genom att en passivfilm avQf-Fe-O, bildas på metallytan. A andra
sidan är nitrit en s.k. anod i sir Inhibitor, vilket innebär att för
låga halter av inhibitorn kan leda till lokal korrosion. Nitrobak-
ter använder oxidationen av nitrit till nitrat som energigivande
reaktion. Detta leder till minskade nitrithalter i kylvattensystem
där nitrobakter är aktiva och därmed till ökade risker för lokal
korrosion.

4 KEMISKA METODER FÖR BEKÄMPNING AV MIKROORGANISMER I KYL-
VATTENSYSTEM

4.1 Biocider

Biociderna kan kontrollera tillväxten av mikroorganismer enligt
flera mekanismer:

- koaguiering av proteiner
- deaktivering av enzymer
- förstörelse av cellens lipider
- skadande av ärftiighetsanlagen
- förstörelse av RNA (ribonukleinsyra)
- skadande av cellväggen

Biociders komponenter kan indelas i två stora grupper:

- oxiderande biocider
- icke oxiderande biocider
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De oxiderande biociderna verkar genoa att oxidera proteingrupper i
aikroorganisaen, vilket leder till en förlust av den nomala enzym-
aktiviteten och soa en följd av detta till cellens död. Till de
vanligaste oxiderande biociderna hör klor, väteperoxid ocn ozon. På
grund av den korta kontakttid soa krävs för att bekäapa mikroorga-
nisaer, är dessa biocider Mycket utnyttjade i kyl systea av genom-
strömnings typ. De icke oxiderande biociderna verkar däreaot ?*noa
att i första hand förstöra cellväggens peraeabilitet och sow en
följd av detta blockera några av cellens viktiga livsprocesser.
Trots att de icke oxiderande biociderna kräver längre kontakttider
än de oxiderande är de effektivare mot ett större antal av mikro-
florans arter än de oxiderande biociderna. Till de icke oxiderande
biociderna hör organiska svavelföreningar, kvartära aaaoniuasalter,
fenoier och organiska tungaetall föreningar. Dessa produkter används
fräast i slutna och öppna kylvattensystem.

4.1.1 Biociders komponenter soa används i kylsystem

Klor

Klor är ett mycket effektivt oxidationsmedel som kan reagera med
proteingrupper hos mikroorganismer genom att binda kvävegrupper hos
proteiner. Detta leder till celldöd då klor angriper enzymer i
cellerna och försämrar deras funktioner. När klorgas introduceras i
kylvatten sker en snabb hydrolys och pH-värdet sjunker markant:

Cl2 + H20 - HC1O + H + + Cl"

När pH-värdet ökar, neutraliseras HC1O och hyprokloritjoner bildas

HC1O + 0H~— H20 + OCl"

De cytopiasmatiska membranen hos mikroorganismen är i allmänhet mer
permeabla för odissocierade molekyler än för joner. Förmågan för
biociden att gå igenom detta membran är viktig för toxiciteten. Som
en följd av detta har odissocierad HOC1 (underklorsyrlighet) betyd-
ligt starkare biocidverkan än C10~ (hypoklorit).

Av ovanstående reaktionsformler framgår att klorering är effekti-
vast vid lågt pH, då så gott som hela kiormängden föreligger som
HOC1, medan vid pH värden över 9 kloreringseffektiviteten är mycket
låg, då hela kiormängden nästan enbart finns som CIO*. A andra
sidan, medför klorering vid lågt pH ökad korrosionsrisk för de
flesta konstruktionsmetaller och bör därför undvikas. Med hänsyn
till detta brukar klorering rekommenderas vid pH-värden omkring 6,5
till 7,5. Kloreringseffekten är också temperaturberoende och är
stor vid höga temperaturer.

I allmänhet anges att omkring 0,5-0,8 ppm fri klor ska räcka för
kontroll av mikroorganismer. Dessa värden bör dock tas med en viss
försiktighet då de kan variera beroende på kyl vattnets pH-värde och
mikroflorans sammansättning.



Alger är lättare än bakterier att bekämpa med klorering. Pseudo-
monas och aerobacter anges i litteraturen kunna bekämpas med låga
halter klor (0,1 ppm under 5 minuter vid 25°C) medan desulfovibrio
desulfuricans är mycket svår att bekämpa med klorering. Detta har
förklarats genom att dels desulfovibrio desulfuricans växer under
avlagringar orsakade av andra bakterier vilket gör det svårt för
klor att nå de områden där bakterierna är aktiva, dels genom att
bakterier producerar H0S i sin metabolism vilket inaktiverar klor
enligt följande reaktiiöri:

Cl2 + H 2 S - S + 2H+ + Cl"

Klor reagerar också med många andra föroreningar, som används vid
vattenbehandling (som t ex ligninsulfonater) och med bland annat
ammoniak och fenoler, vilket leder till en inaktivering av klor som
biocid.

Klor reagerar vidare med vatten i närvaro av solljus, vilket leder
till ytterligare en källa för inaktivering:

Cl2 + H 2 0 - 2 H
+ + 2C1" + i0 2

Med hänsyn till detta brukar klorering genomföras under natten.

Av vad som sagts framgår att klorering kan visa sig vara ett täm-
ligen dyrt alternativ i kylvattensystem med höga halter av förore-
ningar. Dessutom kan ökad klortillsats bidra till korrosionsrisk då
klor bryts ner till kloridjoner, som är korrosiva för de flesta
konstruktionsmetaller (som kol stål och rostfritt stål). Vidare är
reaktionsprodukter med ammoniak och fenoler (kloraminer och kl oro-
fenol er) giftiga för fiskar, och cancerframkallande för människor.

Klorering kan genomföras både kontinuerligt och intermittent. I de
flesta kylvattensystem utförs klorering under vissa perioder
(intermittent dosering). Normal dosering är 0,5 till 1,5 ppm fri
klor under 20-30 minuter/dag. Detta har dock nackdelen att det
krävs höga koncentrationer av klor under korta perioder, vilket kan
medföra ökad korrosionsrisk. Dessutom minskar kloröverskottet
mycket fort under de perioder då man inte klorerar, vilket leder
till ny biologisk tillväxt i kylvattnet. Klor är i allmänhet ganska
ineffektivt mot alger och bakterier som bildar slem på metallytan.
Effektiviteten kan dock höjas kraftigt då man använder ett disper-
geringsmedel i kombination med klor. Halten av fritt kloröverskott
kan kontrolleras med dietyl-parafenylendiamin som vid reaktion med
klor blir rödfärgat.

På grund av klortoxicitet mot fiskar, är utsläpp av klorerat vatten
reglerat (LC 50 är ungefär 0,1 till 0,2 ppm). Trots dessa nackdelar
är klor den mest använda biociden i öppna och genomströmmande
kylvattensystem. Detta förklaras med kloreringens låga pris och
relativt låga toxicitet. Exempel på klorbaserade biocider är
klorgas, hypoklorit, klorisocyanater och klordioxid.

Klorgas brukar framställas direkt på platsen t ex genom elektrolys.
Utrustningen är kostnadskrävande, bl a på grund av klorgasens
hälsovådliga och material förstörande egenskaper.
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Hypoklorit utgörs vanligen av en blandning av NaOCl och Ca(0Cl)2

Klorisocyanurater reagerar i vatten genom hydrolys och bildar HOC1
och isocyanursyra. Cyanursyra agerar som stabilisator och reducerar
därmed kl orbehovet. Klorisocyanurater kan oftast användas i system
där investeringar i en kloreringsanläggning inte anses motiverad.
Deras utökade stabilitet kombinerad med deras långsamma upplösning
i vatten gör dem mycket lämpliga för användning i kylvattensystem.

Klordioxid

Klordioxid är en gas som exploderar vid koncentrationer över 15%.
Klordioxid framställs in-situ genom blandning av natriumklorit och
klor:

cio2 + 4ci 2— cio2 + ci"

Formuleringar som innehåller 6 och 12% CIO- finns tillgängliga på
marknaden.

Klordioxid har många fördelar jämfört med l^or. Klordioxid reagerar
inte med ammoniak eller fenol föroreningar och är inte lika pH-bero-
ende som klor (toxiciteten är högst vid höga pH-värden). Detta gör
att klordioxid är mycket mer ekonomisk än klor i kylsystem med höga
halter av ammoniak eller i kylsystem där icke kromatbaserad vatten-
behandling används (i såna system hålls pH alkaliskt för att
motverka aviagringår).

Klordioxid är dock mindre effektiv som biocid än klor. Klordioxi-
dens biocidaktivitet är förknippad med dess oxidationspotential,
vilket leder till att proteingrupper i mikroorganismer förstörs.

Ozon

Ozon fungerar i princip som klor, dvs oxiderar proteingrupper och
angriper enzymer i cellen. Ozon är som klor pH- och temperaturbero-
ende och reagerar med många produkter^ i vatten. A andra sidan
medverkar inte ozon till en ökning av Cl i vattnet och är dessutom
inte giftig för fiskar och högre organismer då den sönderdelas till
0 9 i närvaro av ljus:

o 3 - o 2 + (0)

0,5 ppm rest-ozon brukar rekommenderas i kylvattensystem. Ozon kan
doseras kontinuerligt eller intermittent. Ozonbehandling är dock
betydligt dyrare än klorering, vilket begränsar dess användning i
kylvattensystem. Ozon brukar framställas direkt på platsen.

DBNPA (2.3-dibromo-3-nitrolopropionamid)

DBNPA är en relativt nyintroducerad biocid som är verksam mot
svampar, alger och bakterier. Den är också mycket effektiv mot
desulfovibrio desulfuricans i koncentrationer mellan 10 och 15 ppm.
DBNPA är kombinerbar med de flesta vattenbehandiingskemikal i er
förutom merkaptobensotiazoi. DBNPA är å andra sidan mycket giftig
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för fiskar (LC 50 0,9-1,8 ppm), vilket gör att utsläpp av produk-
ten bör kontrolleras särskilt noga. Oen har dock en tendens att
inaktiveras i vatten dels genom hydrolys, dels genom en reaktion
med nukleofiler. Detta gör, att trots sin höga toxicitet mot
fiskar, OBNPA är lämplig för användning i öppna kyl vattensystem
under förutsättning av noga kontrollerad dosering vid hanteringen.
Produkten kan också användas i kylsystem av genomströmmande typ.
DBNPA brukar rekommenderas vid pH-värden mellan 7 och 8,5.

Metylenbistiocyanat (MBT)

Metylenbistiocyanat (CNS-CH--CNS) är en mycket verksam biocid mot
alger, svampar och bakterier. MJfT blockerar elektrontransporten i
cytokromerna genom att binda Fe :

Fe 3 + + 3CNS'— Fe(CNS)3

Fe 3 + + 6CNS'- Fe(CNS)6

Detta leder till celldöd. Alla mikroorganismer som innehåller cyto-
kromer kan inte anpassas till MBT. MBT är också verksamt mot desul-
fovibrio då denna mikroorganism innehåller cytokromer.

MBT är mycket pH-känsligt och genomgår en hydrolys i vatten varvid
mindre giftiga biprodukter bildas. Detta gör att MBT inte är
användbar som biocid i kylsystem med pH-värden över 8. Vidare är
produkten svårlöslig i vatten och brukar blandas i kommersiella
formuleringarmed dispergeringsmedel, som bidrar till att inträng-
ning i3+alg- och bakterieslembildningar underlättas. M J reagerar
med Fe som cirkulerar i kylvatten och bildar (FeSCN) .

3-4 ppm brukar rekommenderas. Det är mycket effektivt mot slembil-
dande bakterier. Molekylen är icke joniserad och kan därför lätt
penetrera det cytoplasmiska membranet. Kl oroetyl enbistiocyanat
fungerar på precis samma sätt som MBT.

Tiokarbamater

Derivater av ditiokarbamatsyra (NH2CSSH) är mycket effektiva bioci-
der (t ex Zn [(CH3)2NCSS]) men å 'andra sidan har de nackdelen att
också vara mycket giftiga för fiskar. Tiokarbamater deaktiverar
viktiga enzymfunktioner. Na-dimetyl di ti okarbamat och Na^-etylen-
bi sditiokarbamat är två välkända karbamatbiocider. Båda är lättlös-
liga i vatten och har största biocidverkan vid pH-värden omkring 7
och högre. Ditiokarbamater är kelatbildande ämnen som kombineras
med metall jonerna i enzymer.

Sulfonater och tioner

Exempelvis bis-3-klor-metylsulfon resp tetra-hydro-3,5-dimetyl-2H,
3, 4, 5 t1adiazin-2-tion är verksamma omkring pH 6,5-8. Sulfonater
verkar genom att blockera enzymreaktionen. Ä andra sidan kan bakte-
rier anpassas till dessa produkter.
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5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on

Oetta är en mycket effektiv biocid med brett användningsområde
(verksam mot bakterier, svampar och alger). 3-5 ppm rekommenderas
för bekämpning av mikroorganismer i kylvattensystem. Den är verksam
vid pH-värden mellan 4 och 9,5 och är kombinerbar med de flesta
vattenbehandlingskemikaiier. Å andra sidan har isotiazolinderivat
en negativ hälsoeffekt, då de misstänks vara allergi framkallande
för människor.

Kopparsal ter

Dessa är i allmänhet verksamma mot alger men har ingen biocidverkan
vid låga koncentrationer mot mögel- och jästsvampar samt bakterier.
Kopparsulfat är den mest använda av kopparsal terna. Normal doserin-
gen är av storleksordning 1-2 ppm. Kopparcitrat har också använts i
kylvattensystem. Denna produkt kan dock ej rekommenderas då citrät
är känt för att stimulera algtillväxt och används som näring för
aerobacter. Vidare kan koppar, då den fälls ut på järn eller stål,
leda till bildning av mikrogalvaniska celler med järn eller stål
som anod och koppar som katod. Detta leder till bimetal1 korrosion
(galvanisk korrosion) och, som en följd av detta, till ökade korro-
sionshastigheter.

Verkan som biocid anses bero på att kopparjoner koagulerar kolloi-
der i cytoplåsman.

Organiska Sn-föreningår

Ett exempel på dessa föreningar är bis-tributyl-tennoxid

C4H9

—Sn-O-Sn-C. Ho
H9C4

De organiska tennföreningarna är främst aktiva mot alger, mögel-
och jästsvampar. Tenn fungerar som biocid genom att ändra metabo-
lismen i cellen. Organiska tennföreningar brukar blandas i kommer-
siella produkter med kvartära ammoniumsalter för att öka effekten.
Dessa prodt.kter har dock mycket begränsad tillämpning i öppna
kylvattensystem, då tenn är giftigt för fiskar och högre organis-
mer. Liksom de kvartära ammoniumsalterna är de verksamma i det
alkaliska pH-området.

Akrolein (CH2=CH-CHO)

Akrolein är en mycket kraftigt verkande biocid som särskilt i hårt
nedsmutsat vatten är mer ekonomisk än klorering. Akrolein verkar
genom att blockera viktiga enzymfunktioner. Akrolein reagerar inte
med de flesta vattenbehandlingskemikalier. Det har dock en tendens
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att snabbt oxideras i luften och bilda peroxider och fria radika-
ler. Dessa kan polymerisera till polyakrolein som är svårlösligt i
vatten. Hydrokinon kan tillsättas för att hindra polymerisation.
Till de största nackdelarna, hör att akrolein är mycket giftigt för
människor och att bakterier kan anpassas, vilket leder till behovet
att använda mycket höga koncentrationer i kylvattensystem. På grund
av sin höga toxicitet bör akrolein hanteras ytterst försiktigt. När
produkten är i vatten, är dock risken för personalen minimal.

Skadande_av_ce21väggen_och_cytoglasman

Aminer

Ett fåtal aminer är på grund av sina ytaktiva effekter verksamma
biocider. Exempel på aminer är N-alkyl-l,3-propylendiamin (med en
al kyl grupp innehållande mellan C
med fenol derivat.

Kvarternära ammoniumsalter

och C 1 f t). Aminer kombineras ofta

Dessa har följande schematiska uppbyggnad:

2

N

i

Radikalerna R. . kan vara al kyl er, aryler eller heterocykler, med
vanligen 8-25 C. X" är en halogen, oftast Cl. Verkan som biocid
anses bero på att katjondelen binds till negativt laddade ytor på
cellväggen, varvid den elektrostatiska bindningen skapar deforma-
tionsspänningar, som till sist leder till upplösning av cellväggen.
Dessutom störs cellpermeabiliteten, vilket leder till minskad
ämnesomsättning i cellen och därmed celldöd. Kvarternära ammonium-
salter är aktiva i det alkaliska pH-området och är främst verksamma
mot alger och bakterier. Å andra sidan minskar verkningsgraden
kraftigt i system innehållande oljor, fetter el "i er annat organiskt
material. Skum kan också bildas vid overdose.-ng. Kvarternära
ammoniumsalter kan användas i kombination med andra biocider. Deras
dispergerande effekt brukar i allmänhet öka effektiviteten hos
andra biocider som t ex klor.

Klorerade fenol er

Dessa ämnen brukar i vanliga fall doseras som pentaklorfenat och
olika triklorfenat

O-NaH2O

Cl—^N—Cl

Cl— Cl

Natriumpentaklorfenat
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Klorerade fenoler verkar genom att adsorber is på cellväggen med
hjälp av vätebindningar. Därefter penetrerar de det cytoplasmiska
membranet och bildar kolloider med cytoplasman. Effektiviteten kan
höjas betydligt genom att man kombinerar dem med anjoniska ytaktiva
ämnen (som t ex docetylnatriumsulfat) vilka ökar förmågan hos
kl orofenol er att penetrera cytoplasman. Klorerade fenoler är mycket
effektiva biocider med brett användningsområde (verksamma mot de
flesta bakterier, svampar och alger). Vissa pseudomonasarter verkar
dock vänja sig vid biocider. Klorerade fenoler brukar i allmänhet
inte störas av organiska föroreningar i kylvatten. Produkten har
under lång tid varit mycket populär i USA. Under de senaste åren
har dock användning av klorerade fenoler minskat betydligt på gru id
av deras toxicitet mot fiskar. Toxiciteten hos klorerade fenoler
varierar mycket men är i allmänhet proportionell mot antalet
kloratomer.

Dodecylguani din-väteklor id (n C^H^NH-C-NH*, Cl")

Oetta är ett katoniskt ytaktivt ämne som verkar genom att spräcka
vätebindningar mellan proteiner och koenzymer. Produkten är effek-
tiv mot alger och bakterier. Den bildar dessutom elektrostatiska
bindningar med karboxylgrupper i cellulosa och skyddar därmed träet
i kyl torn från svampar. Andra fördelar är att produkten har disper-
geringseffekt och är biologiskt nedbrytbar.

E2r.§törande_ay_DNA

Glutaraidehyd

Denna är verksam mot aeroba och anaeroba bakterier inklusive
sulfatrediK .nde bakterier. Även siemavlagringår angrips och
lösgörs. pH-^ärdet bör vara mellan 8 och 9.

5 FYSIKALISKA METODER

De fysikaliska metoderna har hittills inte fått någon större
användning för sterilisering av kylvatten i Sverige. Detta kan
förklaras dels genom att dessa metoder i allmänhet är mycket
kostsamma, dels genom att vattnets kvalitet i många fall inte
tillåter deras användning i kylsystem. De flesta av de fysikaliska
metoderna är baserade på filtrering eller bestrålning av vatten. Av
alla dessa metoder har enbart UV-ljus använts i större skala för
sterilisering av dricksvatten. Å andra sidan kommer dessa metoder,
med största sannolikhet, att åter aktualiseras då klorering av både
dricksvatten och kylvatten inom en snar framtid kommer att begrän-
sas av miljöskäl.

5.1 UV-ljus

Desinfektion med ultraviolett ljus är numera en vanlig metod för
dricksvattensystem. Metcden innebär att vattnet går genom en strål-
kammare med en kvicksilverlampa som UV-källa. Denna utstrålar ett
monokromatiskt ljus med våglängden 2537Ä. Denna våglängd inaktive-
rar deoxiribonukleinsyran (DNA) hos mikroorganismen och kan därmed
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döda den. Skadorna som kan uppstå i DNA är många och de kan samman-
fattas enligt följande:

- Bildning av dimera produkter mellan två nukleinsyramolekyler
(främst med tymin)

- Hydratisering av DNA

- Denaturering av DNA

Alla dessa effekter leder till att cellen hindras att dela sig och
därför dör. Vissa mikroorganismer kan dock utveckla reparationsme-
kanismer för UV-ljusets effekter. Motståndskraften är mycket
beroende av mikroorganismens natur. En stor fördel med metoden är
att inga kemikalier tillförs, vilket gör att metoden inte inverkar
på den yttre miljön. Metodens största begränsning är att dess
effektivitet är mycket beroende av vattenkvaliteten. För att
metoden ska vara effektiv krävs att UV-transmissionen, dvs den
mängd UV-ljus som vätskan släpper igenom jämfört med destillerat
vatten, är mellan 15 och 85%. En annan viktig parameter är vattnets
linjära flöden förbi UV-lampa. Ju högre flödet är desto mindre
effektiv är metoden. För att öka metodens effektivitet kan flera
lampor seriekopplas. Avslutningsvis kan också sägas att metoden
inte inverkar på vattnets korrosivitet.

5.2 Filtrering

Fil trering är en vanlig metod för sterilisering av vatten vid
laboratorieförsök. Dess princip är mycket enkel. Filter med en por-
storlek motsvarande 0,2 um brukar användas. De flesta bakterier är
större och fastnar i filtret. En stor fördel med metoden är att
inga kemikalier tillförs, vilket gör att metoden inte inverkar på
den yttre miljön. Metoden är dock knappast användbar i industriella
sammanhang, eftersom filter med tillräckligt liten porstorlek
snabbt sätts igen av partiklar och organismer.

5.3 Mekanisk rengöring

Några metoder baserade på mekanisk rengöring av kondensorer finns
tillgängliga (Amertorp och Man system). Dessa metoder har dock
ingen inverkan på mikroorganismerna men tillåter att kondensortuber
hålls rena från biofilmer. Investeringskostnaderna för dessa
metoder är höga.

En tredje möjlighet vad det gäller mekanisk rengöring, kan vara att
recirkulera slipmedel (som t ex sand)

5.4 Värme

De flesta organismerna är känsliga för värme och kan därmed dödas
då de under några timmar exponeras i vatten med höga temperaturer.
Detta har använts för bekämpning av musslor. I allmänhet brukar en
temperatur på 45°C under 2-3 timmar per månad räcka för bekämpning
av makroorganismer. Den största begränsningen är att man i de
flesta kylsystem inte kan recirkulera varmvatten. Metoden bör dock
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vara en möjlighet för de nya kylsystemen, främst om makroorganis-
mers tillväxt är det största problemet.

6 ANDRA METODER

6.1 pH-justering

De flesta mikroorganismerna trivs i pH-intervallet 6-9. En minsk-
ning eller ökning av pH-värdet kan därmed leda till en förändring i
kylvattnets mikroflora. Å andra sidan medför en sänkning av pH-vär-
det ökad risk för korrosion hos de flesta konstruktionsmaterial.
Dessutom kan även en pH-höjning öka risken för korrosion på både Cu
och Al. Metoden bör dessutom användas med viss försiktighet då dels
mikroorganismer kan anpassas till en pH-förändring, dels andra
mikroorganismer kan trivas under de nya förhållandena.

6.2 Organiska beläggningar (antifouling)

Det finns många organiska beläggningar som kan användas för att
undvika tillväxt av mikro- och makroorganismer. De mest effektiva
är de som är baserade på kopparoxid eller tennoxid i en matris av
epoxi. Dessa beläggningar medför dock ett antal problem:

- Livslängden för beläggningen är i allmänhet kort (högst två år)

- Beläggningarna medför också miljöproblem då koppar eller tenn
släpps ut i den yttre miljön.

Det finns, å andra sidan, rapporter om icke toxiska organiska
beläggningar för bekämpning av "mikrofouling". Dessa har dock i
allmänhet kort livslängd.
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KOMMERSIELLA BIOCIDPRODUKTER FÖR KYLSYSTEM PÄ DEN SVENSKA
MARKNADEN

Leverantör

Bycosin

Dow Chemicals

Ivakem

Mitco

Nalco

Rohm and Haas

Produkt

Biosperse 214

Biosperse 230

Biosperse 250

Biospere 261T

DBNPA

Ivacid 50

Ivacid 60

Nalco 7326

Nalco 7328

Nalco 7330

Kathon WT

Verksam komponent

Kvartenära ammoniumföreningar

Organiska kloravgivande
föreningar

Kombination av 5 klor-2 me-
tyl -4-isotiazolin-3-on och
2-metyl-4-i soti azoli n-3-on

l-brom-3-klor-5, 5-dime-
tylhydantoin

2,2-dibrom-3-nitrolpropion-
amid

Blandning av deriväter -
ickejoniska isotiazolin-före-
ni ngar och kvartenära ammo-
niumföreningar

2-klor-4, 6-dialkylamino-5-
triazin

CC-10L

CC-11L

CC-12L

CC-16L
CC-18L
CC-21L
CC-23L
CC-31L
CC-32L
CC-42
CC-49L
CC-50L

Kvarternära ammoniumföre-
ningar
Kvarternära ammoniumföre-
ningar och tenn
Kvarternära ammoniumföre-
ningar
Alkyloligoamider
Cyanokarbonat och karbamat
Metylenbi sti ocyanat
Karbamater
Isotiazolin
•i

Bromhydantoin
Glutaraldehyd
Isotiazolin och kvarternär
ammoniumföreningar

Natriumhypoklorit

Kvarternära ammoniumföre-
ningar
Kvarternära ammoniumföre-
ningar och tenn
5-klor-2-metyl-4-i soti azo-
1 in-3-on och 2-metyl-4-iso-
tiazolin-3-on

5-klor-2-metyl-4-i soti azo-
1 in-3-on och 2-metyl-4-iso-
ti azol i n-3-on
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FÖRTECKNING ÖVER LEVERANTÖRER AV BIOCIDER FÖR KYLVATTEN-
SYSTEM

Bycosin kemi AB
Sågverksgatan 7
Box 5098
650 05 KARLSTAD
tel 054/15 66 20

Ivakem AB
Argongatan 16
431 33 MÖLNDAL
tel 031/87 84 40

Mitco AB
Lantvärnsgatan 4
414 51 GÖTEBORG
tel 031/12 41 80

Nalco Chemical AB
Lagervägen 4
136 50 HANDEN
tel 0750/201 00

Rohm and Haas Nordiska AB
Karlsbodavägen 9-11
Box 11045
161 11 BROMMA
tel 98 07 70
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