
SVF-36
~i

INVERKAN AV FaSO4-DOSERING PA
HÄRDIGHETEN MOT EROSIONSKORROSION
HOS Cu-LEGERINGAR I ÖSTERSJÖVATTEN

Sture Henrikson, Maths Ätbara och Rolf Holm

Q

Studivik, Nyköping, Sapttmbar 1976



r
SVF-36
AE-MS-61

The Influence of FeSO Dosage on the Resistance of
Cu-Alloys to Erosion corrosion in Baltic Sea Water.
SVF Project 21. Final Report.

S Henrikson, M Åsberg ar.tl R Holm*

SUMMARY

Heat exchanger tubes of CuZn20A12 (SIS 5217) and CuNilOFelMn

(SIS 5667) have been tested at 25°C in Baltic sea water with

and without a dosage of FeSO, (1 ppm Fe during 1 h/d). The

results from tests in model devices at specified conditions

allow for the following conclusions:

1 The resistance of tube inlets of CuZn20A12 to
erosion corrosion is improved by the FeSO, dosage.
By this means complete protection has been
achieved at a flow rate of 1.8 m/s, but not at
a rate of 2.3 m/s. Bellowing of the tube inlets
in order to decrease the inlet turbulence seems
to have only a marginal effect. It is however
clear that corrosion of this type is decreased
by increasing the tube diameter.

2 The corrosion resistance of tubes of CuNilOFelMn
has been impaired, surprisingly, by FeSO, dosage
to the water. In the first hand the corrosion has
initiated under thick, porous deposits. Sub-
sequently the deposit attack has been enlarged
by erosion corrosion following an increase in
the flow rate, undertaken to accelerate the test.
These results show that the susceptibility to
deposit attac1' of CuNilOFelMn is a reality which
should not be overlooked under certain conditions
of heat-exchanger service.

Granges Metallverken, Västerås
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SAMMANFATTNING

Värmeväxlartuber av CuZn20A12 (SIS 5217) och CuNilOFelMn

(SIS 5667) har exponerats med och utan dosering av FeSO,

(1 ppm Fe under 1 h/dygn) för östersjövatten vid 25 C.

Resultaten från provning av modellapparatur vid specifi-

cerade provningsbetingelser medger följande slutsatser:

FeSO -doseringen förbättar härdigheten mot ero-
sionskorrosion i inloppen av CuZn20A12. Ett full-
ständigt skydd har på detta sätt erhållits vid
strömningshastigheten 1.8 m/s, men däremot ej
vid 2.3 m/s. En utkragning av tubinloppen i
syfte att minska inloppsturbulensen har endast
en marginell effekt. Tydligare är att risken
för korrosion av detta slag avtar med ökande
tubdiameter.

FeSO,-doseringen har överraskande försämrat
korrosionshärdigheten hos tuber av CuNilOFelMn.
Den korrosion som uppstått är primärt av typen
avlagringskorrosion under tjocka porösa belägg-
ningar. Sekundärt har därefter avlagringsangreppen
förstorats av erosionskorrosion efter det att
strömningshastigheterna höjts i accelererande syfte.
Detta resultat visar att känsligheten för avlag-
ringskorrosion hos denna materialtyp är ett faktum
under vissa förhållanden och därför inte får för-
bises.

Granges Metallverken, Västerås

är en intern rappar ' , ^<; IHB 521.
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1. INLEDNING

I en tidigare rapporterad undersökning rörande olika tubmate-

rials korrosionshärdighet i naturligt östersjövatten provades

de två vanligaste kondensortubmaterialen, CuZn20A12

och CuNilOFelMn, vid strömningshastigheterna 3.0

respektive 3.5 m/s (1). Detta ledde trots kraftigt di-

mensionerade offcranoder av mjukjärn till genomgående ero-

sionskorrosion i mässingtubernas inlopp redan efter 3 300

timmars exponering under det att grundare angrepp som bedöm-

des som crosionskorrosion uppstod i två kritiska zoner i

kopparnickeltuberna, den ena belägen ungefär mitt i de 500

mm långa provtuberna, den andra 100 - 150 mm från utloppet.

Inget FeSO doserades till kylvattnet vid denna provning men

den totala halten av löst och suspenderat järn i de med en

viss återcirkulation arbetande provkretsari.a uppmättes till

1 ppm Fe. Det är dock oklart om denna järnupplösning medfört

effektiv ¥J -dosering till vattnet.

I syfte att i det aktuella vattnet försöka fastställa de

högsta strömningshastigheter som med respektive utan kon-

ventionell FeSO,-dosering kan tillåtas utan risk för ero-

sionskorrosion i de ovannämnda två kopparmaterialen star-

tades under hösten 1974 de här avrapporterade försöken.

Projektet har bedrivits i regi av Stiftelsen för Värmeteknisk

Forskning vid AB Atomenergi i Studsvik. Finansieringen har

skett dels med arising från Styrelsen för Teknisk Utveckling,

dels genom industristöd. Den metaliografiska utvärderingen

av korrosionen har utförts vid Granges Metallverken.

2. MATERIAL OCH PROVFORM

Vid provningen användes tuber i två dimensioner, 19 x 1 och

36 x 1 mm, av materialen CuZn2OA12 (SIS 5217) och CuNilOFelMn

(SIS 5667) samt plåt i 25 mm:s tjocklek av Muntz metall (SIS

5163). Materialens kemiska sammansättning framgår av Tabell 1.
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Tabell 1. Kopparmaterialens kemiska samnansätcning X.

SIS

5217

5667

5163

Cu

77.0

diff

60.2

Zn

diff

.016

diff

Pb

.009

.003

.62

Sn

.010

.005

Al

2.05

.002

Fe

0.15

1.32

Ni

.006

9.8

Mn

.002

.70

<.0Ol

As

.028

.004

.003

Tubplåtarna bestod av 25 mn tjocka rondeller ned ett centralt

placerat hål för de grova tuberna och tre till fem jämnt för-

delade hål för de klenare tuberna. Tubernas och därmed model1-

värmeväxlarnas längd var 500 mm. Tuberna fästes genom invals-

ni ng. Varje modellvärmeväxlare var liksom vid de tidigare för-

söken ansluten till den nästa via en 200 mm lång skarvmuff

(Di 85.5 mm) av plexiglas (1).

I de med tre tuber försedda modellvärmeväxlarna valsades en

konisk utkragning i en av tuberna och i de värmeväxlare som

var försedda med fyra eller fem tuber tillämpades detta ut-

förande på två av tubinloppen. Övriga tuber infästes helt

cylindriskt. Avsikten var att studera huruvida en utkragning

minskar benägenheten för erosionskorrosion i tubinloppen.

Invalsningen av tuberna utfördes av Stal-Apparat AB på samma

sätt som vid invaisning av kondensortuber.

För att undvika okontrollerbara strömningsstörningar i de

relativt små vattenkamrarna (skarvmuffarna) användes denna

gång inga offeranoder. De tidigare försöken hade dessutom

visat att korroderade bitar av anoderna kunde fastna i tu-

berna och där orsaka erosionskorrosionsangrepp (1).

3. MILJÖ OCH METODIK

Provninfeen utfördes i strömmande östersjövatten vid 25 C i

fyra parallella provkretsar. Vattenkemin och provutrustningen

har beskrivits tidigare (1). I två av kretsarna (nr 3 och 4)

passerade rent östersjövatten under det att i de båda andra
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(nr 1 och 2) doserades 1 ppm Kc~ , motsvarande 5 ppm FeSC. x

x 7H.0, på så sätt att en nyberedd 10 Z:ig FeSO^-losning do-

serades i inloppet till krsts nr 1 och 2 under 1 h/dygn.

Provningsarrangemanget ned uppgifter on de nominella stre

ningshastigheter son erhölls genom variation av tubantal och

tubdimension framgår av Tabell 2.

Tabell 2. Tubarrangemang och strömningshastigheter i fyra
separata provkretsar med fyra seriekopplade mo-
del] värmeväxlare per krets.

Krets nr I SIS 5667 med FeSO.-dosering
Krets nr 2 SI3 5217 med FeSO.-dosering
Krets nr 3 SIS 5667 utan FeSÖ,-dosering
Krets nr 4 SIS 5217 utan FeSO.-dosering

Tubarrangemang
och strömnings-
riktning i varje
enskild krets1

o°o
oo

StrumningsiiastiKhet, m/s

SIS 5217 SIS 5667

5 000 h

2.3

3.0

2.3

1.8

5 000 h

2.6

3.5

2.6

2.1

2 000 h2

3.2

4.3

3.2

2.6

1 Tubplåt 0 80 mm, tublängd 500 mm, tubdimensioner (Di) 34
och 17 mm.

2 Förlängd exponeringstid vid förhöjd strömningshastighet.
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Den totala provningstiden för SIS 5217 var 5 000 h med

inspektioner efter I 000, 2 000, 3 000 och 5 000 h. SIS 5667

exponerades först parallellt och lika länge SOB SIS 5217, men

då ingen entydig effekt av FeSO -doseringen kunde ses efter

5 000 h fortsattes provningen under ytterligare 2 000 h vid

förhöjd strömningshastighet enligt Tabell 2.

Varje provkrets rycaner ca 50 I vatten. Vatten- och uppvärm-

ningskapaciteten nedgav tyvärr inte engångsgenomflöde varför

en viss återcirkulation med utbyte av 200 l/h tillämpades.

Endast under själva FeSO -doseringen (1 h/dygn) pumpades

vattnet rätt igenom kretsarna utan återcirkulation. Ström-

ningshastigheten måste härvid sänkas till 0.04 m/s.

2+ 3+
Kontrollanalyser av vattnets halt av järn (Fe , Fe och Fe

tot) utfördes regelbundet under doseringen. Efter avslutad

provning bestän.dcs dessutom mängden slam och Fe_0_ per yten-

het av tuberna. Typiska analysvärden visas i Tabell 3 och 4.

Tabell 3. Typiska analysvärden erhållna efter 30 minuters
dosering av FeSO till kylvattnet.

Exp tid

h

100

1 000

5 000

Ft!

1.

1.

1.

Vattenann lys.

tot

20

25

25

Fe

1.

1.

1.

2+

05

15

10

ppm

Fe

0.

0.

0.

3+

05

10

15

Överensstämmande annlysvärden erhölls med prover tagna före

modellvärtnevåxlare nr 1 och 4 meter efter densamma.
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Tabell 4. Genomsnittlig mängd torkad beläggning per ytenhet efter
avslutad exponering av SIS 5217 och SIS 5667.

Material

SIS 5217 med FeSO4~
dosering

SIS 5217 utan
FeSO -dosering

SIS 5667 ned FeSO4-
dosering

SIS 5667 utan
FeSO,-dosering

Ytbeläggning, mg/cm
Totalt

1.33

1.09

1.70

0.87

Fe2°3

0.28

0.06

0.19

0.06

Utöver de kemiska analyserna av vattnet orh beläggningarna

utfördes även en röntgendiffraktionsundersökning av olika

karakteristiska beläggningar i kopparnickeltuberna i syfte

att fastställa vilka kemiska föreningar som ingick i dessa.

Resultaten därav redovisas i avsnitt 4.

Utvärderingen av korrosionen skedde dels med hjälp av tub-

kikare, dels enbart visuellt från tubändarna för att skona

uppkomna skyddsskikt. Invändig inspektion med tubkikare ut-

fördes endast i de tuber som renborstades vid varje inspek-

tionstillfälle, dvs en av tuberna i de med tre tuber för-

sedda värmeväxlarna och två tuber, varav den ena utkragad, i

de värmeväxlare som innehöll fyra eller fem tuber. Etter av-

slutad provning snittades tuberna upp i längdriktningen och

granskades ingående med binokularmikroskop (x25). Vid behov

uttogs mikroprover för metallografisk undersökning vid

Granges Metallverken.

4. RESULTAT

I det följande redovisas resultaten av korrosionsprovningen

av CuZn20Al2 och CuNilOFelMn i nämnd ordningsföljd.

4.1 Resultat med tuber av Cu7.n20A12

Som framgått av Tabell 2 provades detta material under to-
2+

tält 5 000 h med och utan dosering av I ppm Fe under
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1 h/dygn vid strömningshastigheterna 1.8, 2.3 och 3.0 m/s.

Redan vid den första inspektionen, som utfördes efter 1 000

h exponering, kunde tydliga angrepp av erosionskorrosion kons-

tateras i tubinloppen vid de tvä högsta ströieningshastigheteriia

med icke FeSO^-doserat vatten. 1 det FeSO,f- doserade

vattnet förekom svag erosionskorrosion enbart vid den

högsta vattenhastigheten 3.0 m/s.

Angreppen var lokaliserade till tubinloppen, dels i själva

tubänden, dels i den invalsade delen av tuben.

De utkragade inloppen var något mindre angripna än de cy-

lindriskt invalsade.

Strömningshastigheten 2.3 m/s åstadkoms på två sätt, dels

med en grov tub (Di 34 nm), dels med fyra klenare tuber (Di

17 mm). Erosionsangrepp förekom endast i de klenare tuberna

efter 1 000 h.

Under den fortsatta provningen fördjupades de ovan beskrivna

angreppen av erosionskorrosion och nya uppstod vid samtliga

vittenhastigheter i icke FeSO -doserat vatten. Med FeSO,-

dosering erhölls ett fullständigt skydd vid den lägsta

strömningshastigheten, 1.8 m/s, och i den grova tub som

testades vid 2.3 m/s begränsades erosionskorrosionen til? en

svag avrundning av den yttersta tubänden i inloppet.

I allmänhet sträckte sig erosionskorrosionen inte längre in

i tubinloppen än ca 6 cm. Endast i en av tre tuber, som pro-

vades utan FeSO.-dosering vid den högsta strömningshastig-

heten 3.0 m/s, erhölls erosionskorrosion även i tubutloppet.

Fig 1 visar utseendet av inloppen till tuber med Di 17 mm

efter 5 000 h provning vid tre olika vattenhastigheter

med och utan FeSO.-dosering. Av Fig 2 fTamgår erosions-

korrosionens djup och utseende i ett tubinlopp vid ström-

ningshastighetcn 2.3 m/s utan dosering av Fe" . På längre

avstånd än ca 4 cm från inloppet förekom endast obetydliga

angrepp av erosionskorrosion.



r AKTIEBOLAGET ATOMEKEXCX AL-MS-61

1977-01-17

~1
Inga soa helst spår av punktfritning eller avlagringskorro-

sion kunde ses inuti tuberna efter avslutad provning. Tub-

plitarna var däremot avzinkade till ett djup av ca 0.5 m ,

sannolikt beroende på frånvaron av offeranoder.

Beläggningarna i de tuber soa varit i kontakt »ed icke

FeSO -doserat vatten var ljusbrun till grå före renborstning

och rödlila efter borstning med nylonborste och vatten.

Den sistnämnda beläggningen gav ett mycket homogent

intryck.

I de FeSO -doserade kretsarna hade tuberna erhållit en mörk-

brun beläggning som vid de två högsta hastigheterna på

större delen av ytan dessutom gav ett blankpolerat intryck.

Vid 1.8 m/s och i den grova tub som testats vid 2.3 m/s var

beläggningen mattare och ljusare. Vidhäftningen av

det understa, mörkbruna skiktet var dock god vid rengöring

med nylonborste oberoende av vattenhastigheten.

Vid behandling av beläggningarna med 5 %:ig H_SO, kunde

ingen CO -utveckling påvisas, vilket tyder på att dessa inte

innehåller nämndvärda mängder av karbonater. De bestämningar

av mängden beläggning per ytenhet som redovisas i Tabell 4

visar dock att Fe 0, utgör endast ca 20 % av den totala

mängden av den torkade beläggningen. Resten utgörs förmod-

ligen i huvudsak av organiskt slam från vattnet och till en

mindre del av korrosionsprodukter från tuberna. Några rönt-

gendiffraktionsanalyscr för att fastställa beläggningarnas

sammansättning har inte utförts av den anledningen att kun-

skaper härom inte bedömts tillföra något väsentligt till det

mycket entydiga resultatet av provningen.

4.2 Resultat med tuber av CuNilOFelMn

Efter den ursprungligen planerade provningstiden 5 000 h vid

strömningshastigheterna 2.1, 2.6 och 3.5 m/s kunde spridda,

mycket grunda korrosionsangrepp ses vid invändig inspektion

av renborstade prover medelst tubkikare.
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Angreppen uppträdde över tubei'uus hela längd och om-

fattningen bed^ades vara lika stor i de tuber som provats

i vatten tillsatt aed FeSO, so« utan denna dosering. Något

entydigt saaband aed ströaningshastigheten kunde inte heller

påvisas. Angreppen bedöades till att börja med, t ex vid den

inspektion som utfördes efter 3 000 h, ha orsakats av ero-

sionskorrosion (2).

I förhoppning on att erhålla ett definitivt besked orr. inverkan

av FeSO^-dosering på CuNi-materialets härdighet mot erosions-

korrosion höjdes ströaningshastigheterna efter 5 000 tt

provning till 2.6, 3.2 och 4.3 m/s och exponeringen rortsattes

under ytterligare 2 000 h.

Vid den inspektion sons företogs visuellt och med tubkikare

efter 7 000 h noterades det synnerligen överraskande resulta-

tet att de modelIvänoeväxlare som provats med FeSO -dosering

uppvisade betydligt kraftigare korrosion i tubinloppen än de

son provats i icke doserat vatten. Speciellt tydligt var

detta vid den högsta vattenh. stigheten A.3 m/s och i den

klenare tubdiraensionen efter provning vid 3.2 m/s. 1 övriga tuber

konstaterades i huvudsak att de tidigare iakttssna spridd.i

korrosionsangreppen var oförändrade.

Provningen avbröts vid 7 000 h och samtliga tuber snittades

upp i längdriktningen. Den ena tubhalvan borstades ren i 5

Z:ig H.SO, för att underlätta utvärderingen under det att

den andra användes för studier av sambandet mellan ko.ro-

sionsangrepp och beläggningar.

Fig 3 cch 4 visar de i tubinloppen uppträdande angreppens ut-

seende i mak roskal a under det att Fig 4 visar utseendet .iv

en tub efter rengöring med 5 Z:ig H^SO,. Fig 5 och 6 visar

mikrofoton av tvärsnitt genom två karakteristiska angrepp,

det förstnämnda inuti en tub och der senare i ett tubinlopp.

Angreppen är i allmänhet grumla (10-80 um) men relativt vid-

sträckta (10 - 30 mw) uch uppvisar i mikrosnitt en ojämn topopr.ifi
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utan någon markant strömningpåverkan. Detta tyder på att

angreppen primärt orsakats av avlagringskorrosion, vilket

även styrks av förekomsten av karakteristiska röda Cu_0-

beläggningar i anslutning till angreppen. Ett ytterligare

stöd för denna teori är att de tuber som renborstats vid

varje inspektion, och på så sätt aldrig erhållit lika tjocka

beläggningar som de övriga, uppvisar färre och svagare

angrepp än de icke borstade tuberna. Detta gäller speciellt

tuberna i den med FeSO, doserade provkretsen i vilka även

generellt sett omfattningen av korrosionen är större.

Beläggningarna i de tuber av kopparn ckel som provats i FeSO -

doserat vatten är av helt annat utseende än i motsvarande tuber av

/1-mässing. Dels förefaller de mera flockiga med sämre vidhäft-

ning, dels bildar de överhuvud taget inte sammanhängande

mörkbruna skyddsfilmer. Färgen varierar mellan grågrön och

rostbrun med inslag av svarta fläckar. Under de svarta

fläckarna är korrosionen mest markant.

Efter rengöring med nylonborste och vatten återstår en

fläckvis uppsprucken, mörkbrun beläggning som kan tänkas

utgöra den första skyddsfilmen som bildades i början av

exponeringen vid låga hastigheter. Denna har därefter till-

växt till sitt slutliga flockiga tillstånd utan att någonsin

bli skyddande. Tvärtom synes den ha befrämjat den avlagrings-

korrosion som initierats i blottor i den undre skyddsfilmen.

Avlagringskorrosionen har sedan fortsatt att propagera till

dess att vattenhastigheterna höjdes. Därefter har de kraf-

tigaste avlagringsangreppen förstorats något av erosionskor-

rosion. Detta förklarar varför de tydligaste angreppen är

koncentrerade till tubinloppen vid de två högsta strömnings-

hastigheterna.

Den ovan skisserade korrosionsmekanisraea för FeSO,-doserat

vatten torde även kunna tillämpas på de tuber som exponerats

för icke FeSO,-doserat vatten. Primärt har även i detta fall
4

bildats en ofullständig skyddsfilm och ovanpå denna så små-
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ningom en beläggning bestående av slam och korrosionsproduk-

ter men utan bidrag av den flockiga järnhydroxidbeläggning

som uppst J efter dosering av FeSO,. Förutsättningaria för

avlagringskorrosionen har varit mindre gynnsamma än vid

FeSO,-dosering. Följaktligen har avlagringskorrosionen inte

trängt tillräckligt djupt ned i tubytan för att ett bidrag

av erosionskorrosion skulle hinna göra sig gällande under de

sista 2 000 h provning vid förhöjd vattenhastighet.

En röntgendiffraktionsundersökning av korrosionsprodukter

från tuber av CuNilOFelMn gav följande resultat:

grågrön avflagnad beläggning: Cu?(0H),Cl, Cu.O,
MgO

svarta fläckar på tubytan: Cu?0

Den kristallina Cu(I)-oxiden finns troligtvis på
baksidan av den svarta beläggningen som är magne-
tisk och tydligen består av en amorf järnhydroxid.

Det bor påpekas att endast kristallina föreningar kan påvisas

med denna teknik, vilket förklarar varför inga metallhydroxider

eller sulfider upptäckts. I olösliga lakningsrester efter be-

handling av avskrap med kokande 3/T-ig HC1 kunde emellertid Cu

och S påvisas med röntgenfluorescensanalys. Det är därför inte

uteslutet att spår av U S kan ha bidragit till korrosionen även

om denna förening aldrig kunnat påvisas analytiskt i vattnet.

5. SLUTSATSER

Undersökningen har klart visat att härdigheten mot erosions-

korrosion hos Al-mMssing (SIS 5217) kan förbättras om FeSO^

(1 ppm Fe under 1 h/dygn) doseras till vattnet. Genom

detta förfarande kan, på basis av denna undersökning i

östersjövatten vid 25°C, en strömningshastighet av maximalt

1.8 m/s tillåtas vid en inre tubdiameter av 17 mm och en

något högre hastighet, dock inte så hög som 2.3 m/s, vid en

inre tubdiameter av 34 mm.
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Emedan syftet med den här avrapporterade undersökningen pri-

märt varit att undersöka FcSO,-doseringens inverkan har

några offeranoder av mjukjärn inte använts för att skydda

tubplatar och tubinlopp. Trots denna skärpning av provnings-

betingelserna relativt praktisk värmeväxlardrift torde en

högre strömningshastighet än 1.8 m/s knappast vara

tillrådlig i praktiken med tanke på att flertalet andra

kylvatten vid Sveriges kuster är att betrakta som mer korro-

siva än det exceptionellt rena Studsviksvattnet.

Undersökningen visar också att en utkragning av

förhindrar angrepp längst ut i tuberna men knappast innebär

någon avgörande förbättring eftersom angrepp ändå uppstår

ett stycke längre in i tuben. En renborstning av tuberna var

1 000:de timme har inte inneburit någon påvisbar förbättring

av Al-mässingens korrosionshärdighet, vilket inte heller var

att vänta eftersom den korrosion som angripit detta material

inte är avlagringskorrosion utan uteslutande erosionskorro-

sion i tubinloppen.

Med tuber av CuNilOFelMn (SIS 5667) erhölls kraftigare

korrosion med än utan FeSO/-dosering. Förklaringen till

detta oväntade resultat har bedömts vara att det primärt

bildats ofullständiga skyddsfilmer både med och utan FeSO.-

dosering. I dessa har lokal korrosion i form av avlagrings-

korrosion initierats. Denna har sedan, under de första 5 000

timnarna av provningen vid relativt måttliga strömnings-

hastigheter (2.1 - 3.5 m/s), tillväxt snabbare under de

flockiga järnhydroxidbeläggningar som bildats vid 1YSO,-

dosering än under de tunnare, enbart av slam och korrosions-

produkter bildade beläggningarna i rent östersjövatten.

Slutligen har de kraftigaste avlagringsangreppen förstorats

av erosionskorrosion vid den förhöjda vattenhastigheten

(2.6 - A.3 m/s) under de sista 2 000 tvmmarna av exponering-

en. Kraftigast har bidraget av erosionskorrosion varit i

tubinloppen där inloppsturtiul»-ns föreligger.
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Det bör i detta sammanhang påpekas att det i en tidigare under-

sökning i östersjövatten vid 50 C erhölls liknande angrepp i

CuNilOFelMn som de ovan beskrivna, speciellt under inter-

mittenta strönningsbetinge1ser (1). De bedömdes härvid vara

av typen erosionskorrosion emedan i ett fall dylik korrosion

påvisats i anslutning till en plugg av rost från offerano-

derna. En närmare analys av tuberna frän den tidigare under-

sökningen tyder dock på att flertalet mindre angrepp orsa-

kats av avlagringskorrosion på samma sätt som vid de r<> av-

rapporterade försöken.

Resultatet med CuNilOFelMn är givetvis inte möjligt att

tillämpa generellt beroende pä de speciella provningsbe-

tingelserna vid den här beskrivna undersökningen. De visar

emellertid klart att detta material är betydligt känsligare

mot avlagringskorrosion än Al-mässing. Stor försiktighet vid

avställning av kylare i CuNilOFelMn är därför befogad.

Risken for avlagringskorrosion under alltför tjocka skyddsfilm.-r,

t ex v.'d FeSO -dosering utan Taproggerening, får inte heller

förbises. Detta gälitr speciellt om dessa filmer lätt torka

ocli spricka upp lokalt i samband med lån>;a avställninRsper I öder.
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Strömningsriktnin

3.0 m/s

2.3 m/s

1.8

Utan FeSO, Med FeSO

Fig 1. Olika grader av erosionskorrosion i inloppen
till tuber av SIS 5217 (Di 17 mm) efter expo-
nering under 5000 h vid olika strömnings-
hastigheter i östersjövatten vid 25 C med
och utan dosering av 1 ppm Fe^+ under 1 h/dygn.

Fig 2. Typiska angrepp av erosionskorrosion ca 1 cm frän
inloppet i tub av SIS 5217 efter provning under
5000 h utan FeSO^-dosering vid strömningshastigheten
2.3 m/s. Maximalt djup 0.5 mm. 10 x förstoring.

Strömningsriktning •*
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Strömningriktning

5000 h + 2000 h

3.5 m/s 4.3 m/s

2.6 m/s 3.2 m/s

2.1 m/s 2.6 m/s

Utan FeSO, Med FeSO,

Fig 3. Olika grader av korrosion i inloppen till
tuber av SIS 5667 (Di 17 mm) efter expone-
ring under 7000 h vid olika vattenhastig-
heter i östersjövatten vid 25 C med och utan
dosering av 1 ppm Fe 2 + under 1 h/dygn.

Fig A. Ytliga angrepp av avlagringskorrosion i tub
av SIS 5667 rengjord i H2SO4. Vattenhastighet
2.6 m/s under 5000 h + 3.2 m/s under ytter-
ligare 2000 h.



AKTIEBOLAGET ATOMENERGI AE-MS-61

1977-01-17

Fig 5. Ytligt angrepp av avlagringskorrosion inuti
tub av SIS 5667. Vattenhastighet 2.1 m/s
under 5000 h + 2.6 m/s under ytterligare
2000 h. Maximalt djup 75 um. 50 x förstoring.

Fig 6. Angrepp i tubinlopp av SIS 5667 som primärt
bedöms ha orsakats av avlagringskorrosion men
förstorats något av erosionskorrosion. Vatten-
hastighet 3.5 m/s under 5000 h + 4.3 m/s
under ytterligare 2000 h. Maximalt djup 220 un.
50 x förstoring.


