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Abstract

Begreppslista
Våt skrubber, En luft reningsanläggning som används för rening av rökgaser som bildas vid
förbränning av tung brännolja/bunkerolja som innehåller höga mängder av svavel. Påminner
om en katalysator [1].
Rökgas, Flödet av gaser, partiklar och vätskedroppar, som bildas vid förbränning.
SECA, SOx Emission Control Areas
Passivt skikt, Oxidskikt, oxidlager, det skyddande skikt som bildas vid korrosion på ytan
Repassiveras, oxidskiktet skyddar legeringen från korrosionsangrepp, självläker
C-familjen, Ni-Cr-Mo legeringar, Nickel-Krom-Molybden legeringar
PREN, (pitting-resistance equivalent number), enhet på ett materials förmåga att tåla
gropfrätning och spaltkorrosion
Interkristallint brott, brott i ett materials korngränser, längs korngränserna
Viktprocent, de ingående ämnenas viktandel av blandningens totalvikt.
Elektrolyt, ett ämne som leder elektricitet
Katod, cell av negativ laddning.
Anod, cell av positiv laddning.
Lokal korrosion, korrosion som angriper ett specifikt område
Metastabil tillväxt, metastabilt tillstånd, exciterat tillstånd hos en atom, atomkärna eller
molekyl, exciterade tillstånd är alla tillstånd med högre energi än grundtillståndet
HAZ, heat affected zone, värme påverkad zon i samband med svetsning
Utfällning/Fällning - ett ämne i fast form som uppstår när två lösningar blandas och dessa
reagerar med varandra på sådant sätt att en löslig och en olöslig fraktion bildas. Karbid - Kemisk förening av kol tillsammans med en annan metall
Intermetallisk fas, en hård fas som bildas av två eller fler metallämnen med jon- eller
metallbidningar. Den har inte samma struktur och egenskaper som de ursprungliga
metallfaserna.
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Abstract
Sensibilisering, en process som resulterar i ett krom fattigt område i korngränserna vilket
medför sänkta korrosionsegenskaper.
Autoklav, tryckkärl där kemiska reaktioner utförs i höga temperaturer under högt tryck [2].
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Abstract

Abstract
This thesis work is a study of materials which focus on nickel-chromium-molybdenum-based
alloys used in today’s wet scrubbers. Since the requirements for emissions of sulfur dioxide is a
major environmental issue, this creates a need for the use of a wet scrubber. This product is in
installations where combustion engines are available and are basically in all larger vessels. The
flue gas that engines emit are harmful to the environment and for that reason, the flow is
absorbed into a wet scrubber where combustion takes place. The flue gas is separated by a
number of sprinklers placed above of the gas in a scrubber. Collected seawater is used to
separate the gas through the sprinklers that injects the water on top of the flue gas where
impurities is separated from the gas that will condense out to the atmosphere. The water fluid
together with the contaminants is collected on the bottom of the scrubber and into the tanks.
This environment is very harmful to the material that the product is made of, in particular on
the bottom where the material is more susceptible for corrosion.
The work describes several types of corrosion and the meaning of the different types so that the
reader easily can understand the impact of the environment on the alloys. The type of corrosion
that occurs primarily in scrubbers is pitting corrosion and is considerate to be a highly local
type of corrosion, and the most dangerous type. Pitting occurs when the protective oxide layer
does not have time to repassivate and can also lead to other types of corrosion. Due to the
dangerous work environment, the risk for corrosion to occur is high and therefore, focus is put
on this specific material group. The purpose of this work was to study the alloys and describe
them with the help of a literature study.
Using data collected from tests previously performed in accordance with standards, the
collected data has been interpreted and contributing to the evaluation of the various alloys. The
basic tests used in the evaluation of the nature of the alloy are tests in which a piece of material
immersed in a specific solution with different circumstances and conditions. This is not enough
to ensure a sustainable life cycle for a wet scrubber and therefore, alloys is evaluated using
various field tests as well. Theoretical studies on tests in aggressive environments is used to
result the ranking of the various materials and also a new material is examined by the name
alloy 2120.
Keywords - Ni-Cr-Mo alloys, wet scrubbers, corrosion, corrosion testing
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Sammanfattning

Sammanfattning
Arbetet som utförts är en material studie som inriktar sig på nickel-krom-molybdenbaserade
legeringar som används i dagens våt skrubber. Eftersom kraven på mängden utsläpp av
svaveldioxid är en viktig miljöfråga, skapar detta ett behov för användandet av en våt skrubber.
Den här produkten befinner sig i anläggningar där förbränningsmotorer finns och förekommer
i princip i alla större fartyg. Rökgasen som motorerna släpper ifrån sig är skadlig för miljön och
därför absorberas flödet in till en våt skrubber där en förbränning sker. Rökgasen separeras
med hjälp av ett antal sprinklers som är placerade ovanpå gas ingången i en skrubber. Med
hjälp av havsvatten som samlas upp och sluts till skrubbern injiceras detta genom sprinklers
sen vidare nedåt på rökgasen som separerar föroreningar ifrån den gasen som är tänkt ska
kondensera genom och ut i atmosfären. Havsvatten tillsammans med föroreningarna samlas
på botten av skrubbern och samlas i tankar. Denna miljö är väldigt skadlig för materialet som
produkten består av, framför allt på botten där materialet riskerar att korrodera som mest.
Arbetet beskriver ett antal typer av korrosion och förklarar innebörden av de olika typerna så
att det enklare går att förstå sammanhanget med miljön och omständigheternas påverkan på
legeringarna. Syftet i arbetet är att studera de olika legeringarna och beskriva de med hjälp av
den litteraturstudie som gjorts.
Med hjälp av insamlad data av tester som tidigare utförts enligt standard, har detta tolkats och
bidragit till evalueringen av de olika legeringarna. De grundläggande tester som används vid
evaluering av legeringarnas karaktär är tester där en bit av materialet doppas ned i en specifik
lösning med olika omständigheter och villkor. Detta räcker inte för att säkerställa en hållbar
livscykel för en våt skrubber och därför evalueras legeringarna även med hjälp av olika
fälttester. Teoretiska studier på tester i aggressiva miljöer används för att resultera
rangordningen av de olika materialen och även ett nytt material undersöks vid namnet alloy
2120.
Nyckelord - Ni-Cr-Mo legeringar, våt skrubber, korrosion, korrosion test
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Introduktion

Kapitlet ger en bakgrunds beskrivning till problematiken som råder till havs samt våt
skrubberns roll vad gäller att handskas med problemet. Vidare beskrivs ett av problemen som
uppstår i en våt skrubber. Därtill beskrivs studiens syfte samt frågeställning. Slutligen för
tydliggörs vilka delar rapporten inte bearbetar och avslutas med rapportens disposition.

1.1 Bakgrund
Kravet på mängden utsläpp av svaveldioxid är en oerhört aktuell fråga. Svaveldioxidutsläppet
kommer till största del från förbränningen utav svavelhaltiga energikällor. Utsläppen bidrar
bland annat till försurning av hav och skogar.
Kraven på mängden svaveldioxidutsläpp är olika från område till område. I Östersjön, Nordsjön
och i den engelska kanalen är det svavelkontrollområde SECA som gäller (se figur 1). Sedan 1
januari, 2015 får svaveldioxidutsläppet inom SECA-området inte överskrida o.1 viktprocent.
Kraven på svavelmängdgränsen är inte lika låga på övriga områden, bl.a. ligger svavelhalts
gränsen på 1,5 viktprocent inom EU utanför SECA-området. På övriga områden ligger gränsen
på 3.5 viktprocent [3].

Figur 1. Svavelkontrollområdet (SECA) [3].
Den internationella sjöfartsorganisationen kommer successivt att skärpa kraven, år 2020 är
målet att den globala gränsen skall ligga på 0,5 viktprocent [1]. För att hålla svavelhalterna nere
så använder sig företag utav våt skrubbers.
En våt skrubber fungerar likt en katalysator vars uppgift är att separera svaveldioxid ifrån den
gas som släpps ifrån motorerna ut i atmosfären. Produkten ingår i ett större system som
beskrivs beskrivs längre fram i rapporten. Det finns olika typer av våt skrubbers som arbetar på
olika sätt. Den produkt som Liedholms tillverkar och som arbetet fokuserar på är typen packed
tower (se figur 2) [4].
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Figur 2. Våt skrubber av varianten packed tower [4].

En våt skrubber finns i fartyg och används för att dieselmotorerna drivs på tung brännolja även
kallad bunkerolja som har väldigt höga halter av svavel som i sin tur innebär höga halter av
svaveldioxidutsläpp [1].
Produkten fungerar på så vis att rökgasen som motorn släpper ut absorberas in i en våt skrubber
och kyls ned från 360 grader C° till 150 grader C° med hjälp av havsvatten som injiceras ifrån
en eller flera sprinklers som är placerade ovanför rökgasen i skrubbern, när detta sker
omvandlas svaveldioxiden till svavelsyra, från gasform till flytande form som sedan rinner ned
och samlas i tankar. Vid detta skede separeras svaveldioxiden ifrån den rena gasen som släpps
ut i atmosfären.
För att denna process ska ske på bästa sätt så är det två kriterier som måste uppfyllas och dessa
är:
Använda en absorberande vätska som erbjuder hög upplösbarhet av den förorenade gasen som
behandlas.
•

Maximera gas-vätskans kontakt yta.

•

När dessa designkriterier är uppfyllda blir processen effektivast.

Vid botten av produkten samlas allt vattenavfall tillsammans med svavelsyran som bildats efter
injiceringens inverkan på svaveldioxiden. Denna miljö är väldigt sur och påfrestande för den
omgivande ytan i skrubbern, av den anledningen klarar de flesta material inte av den rådande
miljön. De material som klarar av sådana miljöer är nickel-molybden-krom-baserade
legeringar, även kallad C-familjen [4].
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1.2 Problembeskrivning
I dagens våt skrubber är ett av de största problemen att det korroderar inuti produkten, mest
utsatt är den nedersta delen från 0-3m i våt skrubbers. Det är ett generellt problem för hela
industrin, i dagens läge används olika nickel-krom-molybden legeringar i den här delen.
Materialet har utmärkta korrosions beständighets egenskaper, trots det uppstår det korrosion.
I det här arbetet utförs inga labborationstester, av den anledningen har en litteraturstudie
utförts för att evaluera de olika legeringarna.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet i sin helhet är att göra en analys av legeringar i C-familjen där det skall utföras studier på
material som har liknande eller bättre egenskaper. Framför allt skall materialen som undersöks
vara korrosions tåliga i de miljöer som en våt skrubber används i.
1) Vilka former av korrosion existerar?
2) Vilka legering ur C-familjen är bäst anpassade för den mest extrema miljön som existerar i
en våt skrubber?

1.4 Avgränsningar
Arbetet kommer enbart att fokusera på nickel-krom-molybden legeringar även kallad “Cfamiljen”. Denna grupp har valts då de har använts i skrubbers miljöer under flera decennier
och är de material som är bäst anpassade till den rådande miljön i en skrubber. Rapporten
kommer dessutom inte att involvera svets eller svetsmaterial. Våt skrubbern som företaget
levererar är uppdelad i tre delar och tre material, arbetet fokuserar på den nedersta delen då
korrosionen är mest kritisk i den delen.

1.5 Disposition
Rapporten är uppdelad i flera kapitel. Kapitel ett redogör dagens aktuella problem med utsläpp
av svaveldioxid, vidare beskrivs lösningen som används idag samt ett av de problem som
uppstår i produkten vilket även är det problem rapporten grundar sig i. Kapitel två, teoretiskt
ramverk ger läsaren en förståelse över vad korrosion är samt hur de olika korrosions typer
uppstår. Vidare beskrivs hela C-familjen vilket ger läsaren en inblick i nickel-krom-molybden
legeringarnas utveckling de senaste decennierna. Kapitel tre, Experiment utförande, förklarar
vilka tester som görs vid evaluering av C-familjen samt hur de utförs. Kapitel fyra, Resultat
redogör de resultat som samlats in via litteraturstudien som utförts. Vidare beskrivs och
diskuteras de erhållna resultaten, vad de innebär samt hur de tolkats. Slutligen, kapitel fem
slutsatser, ges tankar och rekommendationer vid val av material i de mest krävande miljöerna
som råder i en våt skrubber och förslag på vidare forskning.
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Teoretiskt ramverk

Kapitlet ger en överblick över de olika skrubber systemen samt de olika typerna av korrosion
som finns vilket förenklar för läsaren att se ett samband mellan korrosionstyperna och
legeringarna. Eftersom att de olika typerna av korrosion kan uppstå beroende på legeringens
sammansättning. Vidare beskrivs de olika materialen som ingår i nickel-krom-molybden
legerings familj.

2.1 Skrubber system
Anledningen till att en skrubber är nödvändigt i fartyg är på grund av den tunga brännoljan
som används som drivmedel, vilket innehåller höga halter av svavel. Det innebär i sin tur höga
halter av svavelutsläpp vilket är skadligt för miljön. Användandet av en våt skrubber är ett
alternativ som är möjligt att undgå genom att använda sig utav en mer kvalitativ dieselolja
som drivmedel. Det innebär en betydligt högre kostnad. Av den anledningen föredras tung
brännolja i samband med en våt skrubber.
En våt skrubber fungerar likt en katalysator, det som skiljer dem åt är att en katalysator
förbränner avgaserna i torr miljö samt ställs fokus på andra föroreningar eftersom bränslet
inte innehåller lika mycket svavel. En våt skubber använder sig utav havsvatten som separerar
svaveloxiden ifrån gasen så att detta kan samlas på botten av skrubbern och vidare filtreras in
till en behållare där detta lagras under färd.
Det finns två olika typer av system som används i en våt skrubber, öppet system och slutet
system. Det system som används beror på havsvattnets alkalinitet som varierar från hav till
hav. [5]
Öppet system: Avgaserna i skrubbern sprayas med hjälp av havsvatten och svaveloxiden i
avgaserna reagerar med vattnet och bildar sulfat, ett ämne som finns naturligt i havsvattnet.
Alkaliniteten i havsvatten neutraliserar svaveloxiden. Tvättvattnet leds efter rening ut i sjön.

Figur 3: Öppet system [5]
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Slutet system: Vid låg salthalt, som i Bottenhavet och Bottenviken, är havsvattnets alkalinitet
för låg för att reningen av avgaserna ska fungera. Alkalinitet är ett mått på vattnets förmåga
att neutralisera syror, med andra ord dess förmåga att tåla tillskott av vätejoner utan att pH
värdet sänks [6].
I vissa hav är alkaliniteten alldeles för låg för att föroreningarna ska kunna renas. Istället
används färskvatten blandat med alkaliska kemikalier, som matas mellan skrubbern och en
buffertank i ett slutet system (se figur 4). I anläggningen finns en kylare som kyler ned det
cirkulerande tvättvattnet. En del av flödet renas och förs vidare så att det antingen kan
släppas ut i sjön eller samlas i en uppsamlingstank ombord. Slask samlas i en tank som sedan
måste förvaras i tunnor märkta med en lämplig kod eftersom det anses vara farligt avfall och
får inte blandas med andra typer av slask eftersom slutbehandlingen skiljer sig åt. Till det
slutna systemet krävs det en påfyllning av färskvatten och kemikalier i takt med avdunstning
eller förbrukning [5].

Figur 4: Slutet system [5].
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2.2 Allmän korrosion
Den typen av korrosion som korroderar jämnt över en ytas tjocklek kallas för allmän korrosion.
Allmän korrosion är inte den mest extrema korrosionsformen då den här processen sker
långsamt. Stål och koppar legeringar är goda exempel på material som utsätts för allmän
korrosion, samtidigt som nickel legeringar utsätts för lokala korrosion bildningar. Atmosfärisk
korrosion är den vanligaste formen av allmän korrosion [6].

2.3 Gropfrätningar
Gropfrätningar är den typ av korrosion som leder till bildningar av frätgropar i en lokaliserad
form på ett väldigt begränsat område. Denna typ anses var den farligaste typen av korrosion
och är dessutom svår att upptäcka. Framför allt anses gropfrätning vara den farligaste typen av
korrosion eftersom det kan leda till allvarligare korrosionsformer som exempelvis intergranulär
korrosion, spännings korrosion samt utmattningskorrosion.
Gropfrätningar är extremt beroende av faktorer i omgivningen och av materialets egenskaper.
Orsaken kan vara att det skyddande oxidlagret skadas mekaniskt eller vid en kemisk reaktion
som stimuleras, exempelvis av kemiska faktorer i lösningar som t.ex. syror, låg upplösning av
syrekoncentration eller vid en hög kloridhalt som ofta är bekymret i havsmiljöer. Oxidskiktet
som bara är några nanometer tjockt, hinner inte repassiveras och blir istället instabilt av
kloridjonerna samt av högt tryck.
Temperaturen är också en kritisk faktor till att gropfrätningar uppstår. Vid mätningar är det en
parameter som behöver uppmärksammas. Repassiveringen är möjlig att förbättra genom en
tillräcklig halt av krom, molybden och nickel, dock behöver det vara en korrekt kombination av
dessa legeringsämnen. Molybden bidrar till oxidlagrets repassivering och förbättrar legeringars
korrosionstålighet, tre gånger effektivare än krom [7].
Flödet av saltvatten som passerar i förbränningsanläggningar är också en bidragande faktor till
oxidskiktets repassivering, d.v.s. det krävs ordentligt med tryck i vattnet så att
syrekoncentrationen ökar och repassiveringen kan ske i en naturlig takt.
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Figur 5. Tvärsnitt av korrosions gropar [8].

Groparna som bildas på ytan kan se olika ut, som i sin tur bidra till bildningar av sprickor i
materialet. Groparnas form, storlek och djup går att visualisera genom en metallografisk analys
av ett tvärsnittstest. Utseendet av korrosionen varierar mellan olika legeringar, oftast är de
tefats formade, koniska eller halvsfäriska. (se figur 5)
Utvecklingen av korrosionsgropar i kloridmiljö sker i tre olika steg: kärnbildning, metastabil
tillväxt och stabil tillväxt [9].
När gropfrätning uppstår sker det i en rad mikroskopiska förändringar i det skyddande skiktet
av legeringen. I nästa steg börjar en kärnbildning ta form, om korrosions hastigheten är hög
nog hoppar de över kärnbildningsfasen och utvecklas istället till en metastabil tillväxt. Stabil
tillväxt är ett stadie då gropen stabiliserats i dess storlek, geometri och djup, därefter kan
gropen sprida sig oändligt. Potentialen till att det här stadiet uppnås kallas för den “kritiska
grop potentialen” (Epit). Epit är en egenskap som skiljer sig åt från material till material, miljön
har en stor påverkan på detta värde som exempelvis klorid koncentrationen. Ett materials
korrosionsbeständighet ökar vanligtvis som Epit ökar mot positiva värden [8].
När ett material väljs är PREN värde (pitting-resistance equivalent number) en god enhet som
beskriver materialets korrosionsbeständighets förmåga mot gropfrätning och spaltkorrosion.
Ett högt värde indikerar att materialet har väldigt goda egenskaper, PREN värden över 40 anses
vara goda i sura miljöer. Formeln för PREN kan se olika ut, i den här rapporten har följande
PREN formel används då det är den formeln som används i testerna som studerats längre fram
[10].
PREN = % Cr + 3.3%Mo + 30N
Där Cr, Mo, och N är beteckningar för krom, molybden och kväve. Procentsatsen (%) beskriver
mängden t.ex. krom legeringen innehåller sett till den totala massan [11].
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2.4 Spaltkorrosion

Förutsättningarna för att spaltkorrosion skall uppstår är att det måste ske i lösningsfylld miljö,
spaltkorrosion sker i sprickor eller mellan två ihopsatta ytor vanligtvis i gropfrätnings form.
Material med högt PREN-tal har därför goda resistans egenskaper mot spaltkorrosion. Ytorna
behöver nödvändigtvis inte vara av samma metall, de kan vara utav olika metaller alternativt
att ett av materialen är en icke metall.
Händelserna som leder upp till spaltkorrosion kan delas upp i flertalet mindre steg. Steg ett,
tillförseln av syre från vattnet blir ojämn utöver spaltet, vattenflödet är sämre längre in och
bättre vid mynningen. Korrosionsceller uppstår då inuti sprickan (se figur 6).
I nästa steg blir den yttre ytan katodisk på grund av minskningen av syre samtidigt blir den
inredelen av sprickan anod. På grund av att flödet migrerar kloridjoner och byggs upp inuti
sprickan, det bidrar till att pH värdet sjunker samt att metallisk korrosion uppstår inuti
sprickan. Katodiska ytan är betydligt större än den anodiska vilket resulterar i att de elektroner
som producerats utav de lokala anod enkelt förbrukas av den större yttre ytan. PH värdet av
den yttre ytan ökar succesivt vilket leder till en minskning av syre som medför ett skyddande
skikt.
De positiva värdena av joner inuti sprickan resulterar i ett pH skifte i motsatt riktning på grund
utav en hydrolys reaktion. Det är ett känt problem att metaller korroderar när pH värdet blir
surt.
Steg tre, kloridjonerna som bildas inuti sprickan ökar vilket leder till en ökad positiv laddning.
Den positiva laddning attraherar den negativa laddningen som utlöses ur vattnet, pH värdet
sjunker ytterligare, legeringen bryts ner [8].

Figur 6. Spaltkorrosion [8].
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2.5 Spänningskorrosion
Spännings korrosion betraktas generellt vara den mest komplexa typen av korrosion och kan
orsakas av olika faktorer. Vanligast är kombinationen av en mekanisk belastning i samband
med en korrosiv miljö.
Spänningskorrosion är en farlig form av korrosion. Den ger en förlust av mekanisk hållfasthet
med små metall förluster. Spänningskorrosions sprickor kan orsaka snabb fraktur och
katastrofala misslyckande av komponenter och strukturer [12].

Figur 7. Sprickbildning genom och längs korngränserna [13].

Val av material kan vara en av orsakerna där faktorer som legeringens sammansättning,
kristallstrukturen, korngräns kompositionen eller ytans tillstånd kan vara en bakomliggande
orsak eller att materialet befinner sig i en korrosiv miljö. Koncentrationen av en lösning kan
vara en bidragande faktor, vilken typ av fas miljön befinner sig i är något som bör
beaktas. Geometrin, temperaturen och tiden kan påverka intensiteten, eller när inre och yttre
spänningar existerar i materialet som medför sprickor i materialet. Den här typen av korrosion
leder till en förminskning av utmattningsgränsen för materialet. Korrosionens hastighet
påverkas av potentialskillnaden och höga temperaturer. Spänningskorrosion kan även uppstå
på grund av direkt belastning och kan skapa sprickor genom korngränserna eller längs med
gränserna [14].
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Figur 8 - Sprickbildning genom och längs korngränserna [14].

2.6 Intergranulär korrosion

Strukturen i metaller och legeringar består av korngränser. Intergranulär korrosion är en typ
av korrosion som sker lokalt och uppstår längs korngränserna, huvuddelen av kornen
förblir opåverkade. Intergranulär korrosion uppstår när korrosions hastigheten sker fortare vid
korngränsen av en legering än den inuti kornet. Denna skillnad av korrosions hastighet är
vanligtvis resultatet av olika sammansättningarna mellan krongränsen och inuti kornet.
Korrosionen fortsätter därefter ut med korngränsen, i väldigt allvarliga fall av krongräns
korrosion kan hela korn kollapsa på grund av totalt förstörda gränser. De metallurgiska
förändringar
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mikrostrukturen. Av den anledningen är korrosions test de främsta indikatorn av metallurgiska
förändringar. När en legering genomgår en intergranulär korrosion, minskas vikten med tiden.
Effekten av denna typ av korrosion kan vara väldigt skadligt för legeringens mekaniska
egenskaper [8].

2.7 Galvanisk korrosion
Även kallad bimetallkorrosion, är en lokal form av korrosion som uppstår i en metall när en
kemisk reaktion sker med en annan metall med hjälp av omgivningen vilket fungerar som en
elektrolyt. Elektrolyten är i de flesta fall saltvatten som skapar en reaktion mellan metallerna.
När metaller med olika ädelhet är i kontakt med varandra samt utsätts för en elektrolyt skapas
en galvanisk cell som genererar elektriska spänningar i materialet. Batterier är ett exempel på
hur en galvanisk cell beter sig i förhållande till plus och minus polerna där en kemisk process
äger rum mellan kemikalier som reagerar med varandra och vidare överförs till elektricitet. Den
här överföringen kallas för en elektrokemisk process. Eftersom elektroner fysiskt rör på sig från
ett ämne till ett annat är det här teoretiska anledningen till att elektricitet alstras.
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För att kunna förstå de kemiska processer som sker vid korrosion behövs en förståelse för den
galvaniska spänningskedjan som är en tabell vilket beskriver elektrodpotentialen av metaller. I
den här kedjan beskrivs metallers förmåga att oxidera och ju högre differensen är, desto större
är chansen för att korrosion uppstår. Den potentiella skillnaden är en övergripande faktor till
korrosionens hastighet eftersom jonvandringen transporteras fortare mellan polerna [15].
När en metall ger ifrån sig elektroner kallas detta för en oxidering, med hjälp av en elektrolys
bildas då en negativ pol och metallen omvandlas till en anod den metall som tar emot elektroner
kallas katod. Processen kallas för en reduktion vid denna pluspol.
Den potentiella skillnaden är en övergripande faktor till korrosionens hastighet. Offeranoden
är en metallisk elektrod som ansluts till en annan metall för katodiskt skydd i fuktig miljö.
Offeranoden måste vara mindre ädel än det skyddande föremålet [16].

2.8

Nickel-krom-molybden legeringar

Korrosion är en av vårt århundrades största utmaningar, innan C familjen introducerades till
marknaden användes kolstål och rostfritt stål den inom de olika industrierna. De materialen
används fortfarande i stor utsträckning. Ni-Cr-Mo legeringar är en material familj som frekvent
används i korrosions aggressiva miljöer t.ex. i kemiska, marin, gas och oljeindustrier. Material
som används i de moderna industrianläggningarna behöver utmärkta korrosionsbeständighets
egenskaper mot generell korrosion, lokalkorrosion samt spänningskorrosion. Industrierna
behöver förhålla sig till diverse miljöregler vilket leder till att materialet utsättas för växlade
temperaturer och tryck vilket skapar en korrosiv miljö. De nickelbaserade legeringarna får sina
goda korrosions egenskaper till stora delar från krom och molybdenhalten. Nickel agerar likt
en matris som erhåller de stora mängder molybden och krom.
Det första Ni-Cr-Mo materialet, Hastelloy alloy C utvecklades kring år 1930 som innehöll cirka
15 % krom, krom underlättar bildandet av ett passivt skikt. Kromet i legeringen tillsammans
med syret från luften bildas ett tunt, osynlig skikt vilket gemensamt skyddar mot rost.
Syret och kromen packas tätt ihop och bildar ett passivt skikt. Förstörs skiktet bildas det snabbt
mer oxid som reparerar den exponerade ytan vilket skyddar mot oxiderande korrosion. Det
passiva skiktet har på grund av denna dåliga korrosionsbeständighets egenskaper i miljöer där
syre tillförseln är dåligt vilket hämmar självläkningsprocessen. I havsvattnen attackerar
kloridjonerna från saltet det passiva skiktet snabbare än vad självläknings process går vilket
resulterar i rost.
Ni-Cr-Mo legeringar har liknande egenskaper som austenitiskt rostfritt stål fast betydlig dyrare,
sett till den initiala investeringen. Ni-Cr-Mo legeringar blir en mer kostnadseffektivt lösning
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med tiden. Fördelarna med Ni-Cr-Mo legeringar är att de reducerade uppehållskostnaderna
samt materialets livslängd vilket gör Ni-Cr-Mo legeringar är mer prisvärt.
Nickellegeringar har något bättre korrosionsegenskaper än rostfritt stål och austenitiskt
järnbaserade legeringar i en rad olika miljöer [17], [18].
Tabell 1. Samtliga Ni-Cr-Mo legeringarnas ämnes sammansättning och deras PREN värde med
undantag för Alloy C [11].

2.8.1

Alloy C

Alloy C är den första legeringen inom C familjen och ansågs inneha goda elektrokemiska
egenskaper. Sammansättningen innehåller flera ämnen utöver Ni-Cr-Mo vilket gör denna
legering mångsidig. Denna legering var den mest korrosionståliga legeringen som fanns
tillgänglig för behoven inom den kemiska processindustrin. Vid svetsning var den här
legeringen ofta utsatt för intergranulära korrosions attacker på hög nivå vid den
värmepåverkande zonen (HAZ), i många oxiderande miljöer med lågt pH värde samt där
halogener uppstod. För många applikationer, speciellt för tryckkärls producerande företag,
medförde detta ett tillägg i framtagningsprocessen vilket än idag används och bygger på en
upplösningsbehandling i syfte att eliminera skadliga svetsfällningar i de värmepåverkande
zonerna.
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för
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dess

användningsområden istället försöktes nya processer utvecklas. Legeringen hade inte heller
tillräckligt med krom-halt för att upprätthålla passivt beteende vid aggressiva oxidationsmiljöer
där generell korrosion uppstår [18].

2.8.2

Alloy 625

Ett av de största problemen i Alloy C övervanns genom att öka mängden krom från 16 % till 22
% i alloy 625. Legeringen utvecklades 1950 och blev tillgänglig i marknaden under 1960-talet.
Ett problem som fanns i alloy C var bl.a. att det uppstod intergranulär korrosion. Detta
förbyggdes i alloy 625 genom att sänka molybdenhalten till 9 % och tillsätta niob. Den utökade
krom halten resulterade i att legeringens korrosionsbeständighets egenskaper ökade i en rad
olika starkt oxiderande miljöer dock är den här legeringen inte lika mångsidig på grund av de
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sänkta molybdenhalten. Alloy 625 är resistent mot diverse miljöer som exempelvis mot
gropfrätning i havsvatten. Legeringen är resistent mot olika koncentrationer av fluorvätesyra i
varierande höjder. Materialet erhåller god hållfastighet och sönderfaller inte i luft upp till 980
grader därför har materialet många användningsområden i applikationer som kräver höga
temperaturer [17].

2.8.3

Alloy C-276

För att besegra en av de största begränsningarna som Alloy C hade, utfördes en modifikation
där en tiofaldig reduktion av kol och kisel genomfördes. Eftersom en ny smältteknik utvecklades
vid namnet AOD (Argon-Oxygen-Decarburization) skapades möjlighet att övervinna tidigare
bekymmer som uppstod för Alloy C vid värmepåverkande zoner och dess omringande faktorer
i miljön. Båda legeringar har liknande egenskaper i många miljöer förutom de skadliga
resultaten av de kontinuerliga svetsfällningarna vid C familjens första legering. Även Alloy C276 med sin låga kol och kisel halt var inte tillräckligt termiskt stabil med hänsyn till
fällningarna av karbid i den intermetalliska faser, vilket gör legeringen lättpåverkad för
korrosion vid höga temperaturen. Inom den breda räckvidden av kemisk bearbetning,
förekommer fortfarande risken för seriös intergranulär korrosion av en sensibiliserad fällning
i mikrostrukturen. För att övervinna denna risk framtogs en modifiering av C-276 på 70-talet
vid namnet Alloy C-4 [17].

2.8.4

Alloy C-4

Utöver den tiofaldiga reduceringen av kol och kisel vid den tidigare legeringen, utfördes
ytterligande tre modifieringar. En försummning av volfram från de grundläggande
sammansättningen, reducering av järnhalten och ett tillägg av titanium. De modifieringarna
resulterade i en utmärkande förbättring av sönderfalls kinetik i den intermetalliska faser, när
materialet utsätts för ett sensibiliserande intervall mellan 550-1090°C under längre
tidsperioder elimineras den intermetalliska faserna och faserna där korngräns utfällningar
uppstår vid “mu” fasen och andra faser. De faserna är skadliga mot duktilitet, seghet och
korrosionstålighet. C-276 och C-4 var väldigt lika i många korroderande miljöer, förutom vid
starkt reducerande omgivningar som exempelvis hydrokloriska syror där alloy C-276 visade sig
vara bättre, vid högt oxiderande omgivningar är C-4 ett bättre alternativ. Alloy C-4 offererar
goda korrosionståliga egenskaper inom ett brett intervall av miljöer inklusive organiska syror
och syrliga kloridlösningar. Den legeringen har haft större framgång i europeiska länder jämfört
med alloy C-276 [18].

2.8.5

Alloy C-22

I samband med att patentet på alloy C-276 upphörde introducerades alloy C-22. De tidigare
legeringarna alloy C-4 och C-276 innehöll inte volfram vilket resulterade i att materialet blev
mindre resistent mot korrosion i oxiderade klorlösningar, i dessa miljöer är volfram ett ämne
med goda egenskaper. Dessutom utsattes både alloy C-4 och C-276 för korrosion i oxiderande

Teoretiskt ramverk
icke halid lösningar, som en följd utav materialens låga krom halter på 16 %. Av den
anledningen fanns det ett behöv av en legering med högre halter av krom i de oxiderade
miljöerna med en optimerad balans av krom, molybden och volfram. Det gav upphov till
legeringen alloy C-22 som består av 21 % krom, 13 % molybden, 3 % volfram och 3 % järn. C-22
korrosionsbeständighets egenskaper var betydligt högre än alloy C-276 och C4 i extremt
oxiderade miljöer samt gropfrätning i green death lösning. så var alloy C-22 fortfarande sämre
än C-276 i högt reducerade miljöer med svår lokal korrosion, det beror på den reducerade
molybden halten i C-22 [18].

2.8.6

Alloy 59

Av alla legeringars sammansättningar innehåller Alloy 59 mest krom och molybden samt minst
järn. På grund av sammansättningens renhet och balans, gör detta att materialet får en väldigt
god termisk stabilitet, jämfört med andra legeringar. Eftersom Alloy 59 och dess
sammansättning är mest koncentrerad på Ni, Cr och Mo det bidrar till att materialet är den
renaste legeringen av C-familjens varianter. Denna “renhet” i sammansättningen är
anledningen till att legeringen har sin goda termiska stabilitet. En ny metod framtogs för
utvecklingen av legeringar vilket också bidrog till legeringens termiska stabilitet [12]. Materialet
bör glödgas mellan 1100-1180°C och där efter kylas ned snabbt. Vattenkylning är
rekommenderat för maximalt korrosionsskydd [19]. Alloy 59 är en av legeringarna som har
högre nickel halt än de flesta i gruppen samt ett högt PREN värde vilket gör materialet till ett
av de bästa nickel-krom-molybden legeringen som finns idag.

Tabell 2 - typisk sammansättning av alloy 59 [19].

Materialet är godkänt för användning i tryckkärl med en väggtemperatur mellan196<T<450 °C [19]
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2.8.7

Alloy 686

Den här legeringen är en utveckling inom C familjen som har en väldigt liknande
sammansättning som C-276, istället har Cr halten ökat från 16 % till 21 %. Den termiska
stabiliteten är betydligt bättre än alloy 59, för att upprätthålla dess austenitiska
struktur behöver lösningen glödgas i en väldigt hög temperatur, runt 1200 °C och därefter kylas
väldigt fort för att förhindra fällningar av intermetalliska faser [17].

2.8.8

Alloy C-2000

I den här legeringen har ett tillägg på 1,6 % koppar skett i Alloy 59 kompositionen vilket
resulterade i en lägre termisk stabilitet jämfört med alloy 59. Tillägget av koppar medförde
däremot en förbättring i miljöer där svavel och fluorväte- syror förekommer. Egenskaperna vid
svets är liknande som för de tidigare legeringarna inom C-familjen [17].

2.8.9

Alloy 2120

Den senaste legeringen i C-familjen, en legering som utvecklats med förbättrade
korrosionsegenskaper mot både lokal och allmän korrosion. Legeringen är den första i Cfamiljen med nitrogen halter och de högsta halterna av molybden 19 %. Des här förändringar
har resulterat i det högsta PREN värdet hittills som ligger på 86 och förbi passerar alla tidigare
nickellegeringar. De ingående sammansättningen i det nya materialet ger den utmärkta
korrosionsbeständighets förmåga i oxiderande och reducerande miljöer [11].
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3

Genomgång av utförande

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser.
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet.

3.1 Korrosionstester
Korrosions tester används för att välja rätt material i konstruktioner samt mäta olika materials
korrosions beständighets egenskaper i diverse miljöer. Testerna ger data på materialets
agerande i korrosiva miljöer. Fastän att de mest effektivaste korrosion testerna används uppstår
det många oväntade misslyckanden. Det beror på att korrosion uppstår som en kombination av
materialets egenskaper (sammansättning och skick) och miljön. Korrosion sker antingen som
allmän korrosion eller lokal [8]. Ett material som har goda egenskaper mot allmän korrosion
behöver nödvändigtvis inte erhålla goda lokala korrosions egenskaper som exempelvis mot
gropfrätning. Korrosions tester brukar ledas in i de två kategorier, fält test och labborationstest.

3.2 Fälttester
Korrosions tester som utförs i fält kan utföras på flera olika vis. Det finns flertalet olika metoder
och antalet ökar ständigt, av den anledningen är det viktigt att alla involverade förstår syftet av
testet som skall utföras. Kostanden samt applicerbarheten av metoden bör kännas till i förväg
och testets reliabilitet bör ses över. I det flesta fallen är det önskat att inkludera flera metoder
vilket ger informationen som genererats mer trovärdigt.
Andra viktiga aspekter att ta till hänsyn är bl.a. responstiden som krävs för att erhålla det
önskade resultatet från metoden som nyttjats. Vid användande av fälttester i exempelvis
skrubber anläggningar, tvingas anläggningen stängas av. Fält testerna är därför långsamma
med att generera tillräckligt bra information [6].

3.2.1

Kupong tester

Kupong tester är ett fält test som utförs i anläggningar, testet är specifikt designat för att
övervaka livslängden på en existerande produkt samt evaluera alternativa material. Kupong
tester som utförs i anläggningar har vissa fördelar gentemot tester i laboratorer. Ett flertalet
material kan samtidigt testas i den miljön materialet skall användas i och rangordnas
emot gemensamt satta parametrar. Kupong designen kan väljas för att testa för en specifik typ
av korrosion. Eftersom flera tester utföras samtidigt innebär det att samma material kan testas
flera gånger mot exempelvis svets, spänningar eller sprickor. Testerna som utförts rankas, vilket
ger ingenjören pålitligare data som underlag för att därefter välja det rätta materialet.
Att praktiskt testa i anläggningar avslöjar påverkan av kombinationen kemikalier och
föroreningar. Vid utförande av kupong test är det ytterst viktigt att veta hur verktyget påverkas
av den miljön testet skall utföras i. Orsaken är att verktygs material kan förbättra
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korrosionsbeständighets förmåga av det kupong materialet som skall utvärderas och därmed
ge felaktig data.
Beroende på vilken typ av korrosion som skall testas så varierar även tiden som testet utförs.
Visa former av lokal korrosion som exempelvis stresskorrosion, spaltkorrosion och
gropfrätningskorrosion tar som regel längre tid att få tillräckligt pålitlig data. Kupong designen
kan väljas för att testa för en specifik typ av korrosion.
Kupong tester har även sina nackdelar, bland annat kan testet inte användas för att upptäckta
hastiga förändringar av korrosivitet i processer. Istället beräknas en medelhastighet ut över en
specifik tidsram. För att få en realistisk övervakning av korrosionshastigheten används
elektrokemiska metoder, exempelvis polariserings resistenta tekniker. Ett annat problem är
korrosions former som inte upptäcks, gropfrätnings korrosion och värmeöverförings effekter.
Groprätningskorrosion är relaterat till turbulensen inuti processen vilket i sin tur är en funktion
av verktygs design. Eftersom kupongerna ligger så tätt in på varandra så skyddar detta mot
turbulensen som annars hade uppstått. Av den anledningen är verktygsdesignen en viktig
aspekt då gropfrätningskorrosion ska utvärderas
Kupongernas design är en väldigt viktig del av anläggningarnas korrosionstest. Formen,
ytfinheten, metallurgiska skicket och geometrin gör de möjligt att utföra tester av specifika
korrosions former samt svetts [6].

3.2.2

Spool rack

Kupongerna som används vid testande av korrosion kräver ett verktyg, för att stödja samt
isolera kupongerna. Det verktyg som håller och stödjer kupongerna, finns av olika typer, en
spool rack (se figur 9) är det vanligaste verktyget vid korrosionstester som utförs i skrubbers.
Ställningens uppgift är att hålla kupongerna stadigt för att förhindra mekaniska skador samt
metall förluster orsakat från annat än korrosion. Dessutom behöver ställningen isolera
kupongerna elektiskt ifrån varandra så att det inte uppstår några oväntade kemiska reaktioner.

Figur 9. Spool Rack [6].

De plattorna som ligger ytterst i verktyget bör vara något bredare än kupongerna,
då dessa verkar som stötdämpare och förhindrar att ytorna kommer in kommer i kontakt [6].

Experiment
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korrosionsbeständighet. Vid evaluering av gropfrätnings korrosion av Ni-Cr-Mo legeringar
utförs tester där legeringen doppas i en lösning. Green death är en lösning som används på
högre legerade Ni-Cr-Mo legeringar.
Testet utförs i en kokande blandning i 103 grader, då högre temperaturer skall uppnås utförs
det med hjälp av en autoklaver, temperaturen klarar då av temperaturer upp till 120 grader. Vid
de här höga temperaturerna utsätts de flesta legeringarna för korrosion, det finns dock ett få tal
undantag i C-familjen. Vid temperaturer över 120 grader blir testet instabilt och inte lika
tillförlitligt [20].

3.4 ASTM G-28 Metod A och B
Metod A är ett test som utförs i svavelsyra, testet mäter nickel legeringens känslighet gentemot
intergranulär korrosion. Testet utförs i en kokande 50 % ferrisulfat lösning. Det är viktigt att
notera att den allmänna korrosion som uppstår vid denna typ av test, kan maskera den
intergranulära korrosion i legeringar N10276, N06022, N06059, och N06455.
I metod B används en blandad oxiderad salt lösning, denna process består av en kokande 23 %
svavelsyra, 1.2% saltsyra, 1 % järnklorid lösning vars uppgift är att mäta nickellegeringarnas
känsligheten mot intergranulär korrosion, detta test visar på en korrosionshastighets ökning
när det finns höga nivåer av korngräns utfällning.
Syftet med ASTM G-28 testerna är att upptäcka materialens känslighet mot intergranulär
korrosion i diverse processer samt sammansättningar. Material som visar på känslighet mot
intergranulär korrosion kan även vara korrosiva i andra lösningar. Detta bestäms i första hand
av specifika tester.
De kokande ferrisulfar-svavelsya appliceras på olika bearbetade legeringar och olika test tider
[21](se tabell 3)
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Tabell 3. tiden som krävs för att utföra G-28 testet [21].

Metoden är även ett ypperligt sätt för att utvärdera material efter att en värmebehandling
utförts. I nickel rika legeringar kan testet förutom bearbetat material även appliceras på
svetsningen av produkter, vilket avslöjar hur materialets microstuktur påverkats av
svetsningen.

Utvärdering

av

utförs

vanligtvis

genom

att

jämföra

den

uträknade

korrosionshastigheten av det härdade materialet. Även om det inte uppstår någon intergranulär
korrosion, kommer hastigheten för allmän och krongräns korrosion av härdat material att
variera från legering till legering. Ekvationen för korrosions hastighet kan beskrivas med hjälp
av ekvationen:
Korrosion hastighet= (K°W)/(A°T°D)
K= konstant
T= tid i utsatt läge, till närmaste 0.01
A= area, cm^2, till närmaste 0.001cm^2
W= Vikt förlust g, till närmaste 0.001g
D= densitet, g/cm^2

Experiment
Ett alternativt sätt att utvärdera den intergranulära korrosionen utöver korrosions hastigheten
kan en metallografisk undersökning användas för att utvärdera graden av intergranulär
korrosion som uppstått [21].

3.5 ASTM G-48
ASTM G-48 är till för att försäkra kvaliteten i material genom en mätning av resistansen mot
gropfrätningar och spaltkorrosion. G48 erbjuder variationer av data, beroende på definitionen
i standarden och inkluderar sex olika typer av tester. Kritiska gropfrätning och spaltkorrosions
tester kräver tre till fem upprepade prover för att kunna säkerställa den kritiska temperaturen
för varje legering. För hög legerat nickelstål gäller metod C och D och för att kunna producera
en kontrollerad miljö med rätt pH värde under de specifika testtemperaturer upplöses en given
mängd järnklorid i reagensvattnet där ett tillägg av koncentrerat HCl sker.
Detta skapar en lösning som innehåller ungefär 6 % FeCl och 1% HCl vilket resulterar en pH
kontrollerad miljö. Problemet med att tolka resultat från ASTM G48 tester är att den sura FeCl3
representerar inte den verkliga miljön som materialet kommer att befinna sig i. Järn och krom
oxider blir termodynamiskt instabila vid extremt låga pH värden som vid G48 miljön. Om alla
andra variabler är jämna kommer denna termodynamiska instabilitet resultera i lägre
gropfrätnings, spaltpotentialer och temperaturer genom att kärnbildning underlättas av stabila
gropar i jämförelse med tester som utförts vid flera alkaliska pH-värden [22].

Figur 10 - samband mellan ökningen av temperatur och pH värdet i lösningen [23].

Metod A - Järnklorid test för gropfrätning - rostfritt stål
Metod B - Järnklorid test för spaltkorrosion - rostfritt stål
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Metod C - Test för kritisk gropfrätnings temperatur (CPT)
Testets minimala temperatur är 0 °C och klarar maximalt 85°C. Därefter blir lösningen instabil
och pH värdet sjunker och blir allt för lågt och test resultaten kan bli felaktiga se figur 10. Test
biten doppas i en 6 % järnkloridlösning där den ligger kvar tills uppkomsten av gropfrätning
uppstår under loppet av en stegvis ökning i temperatur på 5°C äger rum under 72 timmar som
är standard testperioden för dessa korrosionståliga legeringar som kräver mer tid för att en
attack ska kunna ske. Färsk järnkloridlösning används vid varje testtemperatur.
Utgångstemperauren fås genom ekvation (1)
(1) (° C) = (2,5 x% Cr) + (7,6 x% Mo) + (31,9 x % N) -41.
Efter testet inspekteras detaljen och om den lokala attacken är 0,025mm eller större i djupet
konsidereras en gropfrätnings korrosion äga rum.
Metod D - Test för kritisk spalttemperatur (CCT)
Denna metod inkluderar samma aggressiva testlösning fast med en multipel spaltanordning
(TFE - flourkolväte bricka) fäst till ytan av test provet som är till förelektrisk isolation med hjälp
av en bult, en mutter och planbrickor av alloy C-276. Isolerings hylsor skall användas runt
bulten och prov skall kontrolleras för elektrisk kontakt med bulten. Vridmomentet på bulten
påverkar tätheten hos spalt och testresultaten, därför skall ett bestämt vridmoment appliceras
vid åtdragning. Se figur 11.

Figur 11 - TFE - flourkolväte bricka - Multipel spaltanordning [22]

Figur 12 - Multipel Spaltanordning monterad på testdetalj [22]
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Resultat och diskussion

Kapitlet beskriver de resultat som samlats in via en litteraturstudie. Resultaten förklaras
samt diskuteras.

4.1 Resultat av ASTM G-28
Vid val av material utförs flertal tester, i synnerlighet vad gäller C-familjen, då dessa i stora
utsträckningar används i krävande miljöer där det är oerhört viktigt att välja det mest lämpliga
materialet för den avsedda applikationen. Vad gäller miljöer där material utsätts för relativt
höga temperaturer utförs ett ASTM G-28 test av metod A samt B. Ett tid-temperatur
sensibiliserings diagram har tagits fram genom ASTM G-28 A som utförts på samtliga i Cfamiljen och visade på följande resultat:

Figur 13. Tid-temperatur-stelningsdiagram [11].

Linjerna i diagrammet anger glödningstiden då interkristallint brott förväntas uppstå i
legeringens krongränser och överstiger ett djup på 50µm. Diagrammet avslöjar materialets
resistans gentemot intergranulär korrosion och dess svettsbarhet.
Den gula linjen representerar alloy C-276 vilket är den legeringen som omfattar det största
området vilket innebär att interkristallint brott kan ske på flera olika vis, antingen som en
kombination av hög temperatur vid en kort tidsperiod eller lägre temperatur under en längre
tidsperiod [11].
Alloy C-276 utsätts för interkristallint brott redan vid 530 grader efter 100 h vilket är relativt
tidigt sett till resterande legeringar i samma familj. Linjen för alloy C-276 antyder att legeringen
blir påverkad av interkristallint brott vid temperaturer mellan intervallet 530-1400 grader
vilket är ett väldigt stort intervall jämfört med de resterade medlemmar i C-familjen.
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Legeringarna alloy C-686 och C-200 erhåller något bättre egenskaper är C-276. Den lägsta
temperaturen då legeringarna börjar reagera ligger på 600 grader efter 100 h och intervallet är
dessutom inte lika stort som för C-676, anledningen är bl.a att järn halten är betydligt lägre
vilket resulterar i en förbättring vad gäller termisk stabilitet.
Det nya materialet alloy 2120 presenteras som orange prickar, vilket placeras väldigt nära linjen
för alloy 686, mellan linjerna som representerar alloy 276 och alloy 59. Intervallet för den nya
legeringen ligger på liknande nivåer som C-686 och C-200.
Ju mer linjerna ligger åt höger, desto bättre är den termiska stabiliteten, vilket i detta fall visar
sig vara alloy 625 följt av alloy 59. Alloy 625 visar sig vara den legeringen med de klart bästa
termiska stabiliteten. Legeringen kräver mest tid och den högsta temperaturen dessutom är
dess intervall betydligt lägre än de resterande, detta är en följd av den låga molybden halten på
9% (se figur 13) [11].
Tabell 4 visar på den termiska stabiliteten av legeringarna C-276, C-22, 686, C-2000 samt 59 i
ASTM G-28 B. Samtliga material utsätts för intergranulär korrosion förutom alloy 59 som
klarar sig utan större skador. Resultatet demonstrerar det klara nackdelar med volfram och
koppar för den termiska stabiliteten för de olika legeringarna [18].

Tabell 4- Termisk stabilitet ASTM-G28 B efter sensibilisering i 871 grader [18].

ASTM-G 28 testerna är främst till för att försäkra om att materialen har blivit korrekt
värmebehandlade under produktion och fabrikation, och används mer som ett kvalitets
kontrollerings redskap.

4.2 Green Death resultat
Den sura lösningen som kallas “green death” används bl.a. för att få data på den kritiska
gropfrätnings temperatur. Figur 14 visar en jämförelse på olika nickel legeringar i en något
mildare green death lösning. Testet som utförts i en grövre green death lösningen har utförts
genom att successivt ökat med 5 grader efter 24 timmar, tills alla material utsätts för
gropfrätning vilket demonstreras i figur 15.
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Testet visar tydligt på PREN värdets betydelse, den kritiska gropfrätnings temperaturen för
alloy 2120 är betydligt bättre än de andra nickel legeringarna. Vilket indikerar på en överlägsen
resistens mot gropfrätning korrosion och spaltkorrosion i extrema förhållanden. Green death
lösningens kemiska sammansättning blir ostabil över 120 grader vilket gör testet mindre
pålitligt vid högre temperaturer. En del data är tagen direkt ur material bladen, alloy C-22 data
är hämtad via material databladen och tester, skillnaden i mellan de olika typerna av
datainsamling differerar med 15 grader (se figur 14) [11].

Figur 14 - Green death CPT (7% H2SO4 + 3% HCl + 1 % CuCl2 + 1 % FeCl3) [11].

Green death tester kan utföras på olika vis i figur xx har testet utförts i en lösning bestående
av (11.9% H2SO4 + 1.3% HCl + 1% FeCl3 + 1% CuCl2) resultatet som presenteras är
legeringarnas resistens mot spaltkorrosion under 24 timmar.

Figur 15- Green death (11.9% H2SO4 + 1.3% HCl + 1% FeCl3 + 1% CuCl2) [10].
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En jämförelse av C-276 och C-4 i 103 grader har utförts, båda legeringarna har liknande Cr och
Mo värden (se figur 12) däremot innehåller alloy C-276 volframhalter vilket visar sig vara
gynnsamt. Vid 125 grader upplever legeringarna C-276,C-2000 och 22 av en betydande attack.
Alloy 59 och alloy 686 fortsatt opåverkade. Det är först vid temperaturer 135 och 140 grader
som den verkliga korrosionen uppstår i alloy 59. Alloy 686 är enbart något påverkat vilket också
visar på fördelen med effekten av volfram halter i material.
Den nya legeringen alloy 2120 är den legeringen som klarade sig bäst i green death lösning, och
klarade av en temperatur över 145 grader följt av alloy 22 som fallerar vid 135 grader(se figur
13). Dock är inte legeringar som alloy 59 eller 686 med i det fösta testet. I det andra green death
testet som utförts i en något svårare lösning, misslyckas alloy 22 då vid 125 grader i denna
lösning(se figur 12), alloy 686 klarar hela 140 grader med mindre påverkan av lösningen dock
korroderar alloy 59 avsevärt i samma temperatur [10].
Green death resultaten visar att alloy 2120, 686 och 59 är de som presterat bäst. Trots att alloy
2120 evaluerats i en annorlunda green death lösning kan vi anta att legeringen hade presterat
väl i det andra green death testet. Eftersom att den erhåller väldigt goda resultat från det första
testet samt att legeringar med högt PREN värde är de som klarar sig bäst i det andra testet, med
tanke på att alloy 2120 har det högsta PREN antar vi att legeringen hade klarat sig utmärkt i
den andra lösningen.

4.3 Resultat av ASTM G-48 test
Vid undersökning av den kritiska spaltkorrosionstemperaturen och den kritiska gropfrätnings
temperatur utförs ASTM G-48 test som ett första steg. Tabellen som presenteras nedan är ett
ASTM G48 i en lösning bestående av 6 % FeCl3 + 1% HCI i 72 timmar.
Tabell 5- ASTM G-48 6 % FeCl3 + 1 % HCI [10].

En evaluering av testet som utförts visar att samtliga legeringar inte utsätts för gropfrätning
med ett undantag för alloy C-4 som utsätts för gropfrätning vid 80 grader. Dessvärre är
resultatet inte det samma för spaltkorrosion, de ända legeringarna som inte utsätts för denna
korrosion typ är de högre legeringarna, alloy 59, 686, C-2000. ASTM-G48 är ett test som utförs
upp till 85 grader därefter blir lösningen instabil och bryts ner. För de senaste nickel
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legeringarna utförts testet i aggressivare miljöer som exempelvis i green death lösning då de
senaste höglegerade nickel legeringarna inte påverkas i G-48 lösningen eller temperaturen.

4.4 Jämförelse av allmän korrosion i olika kokande miljöer
Tabell 6 visar resultatet av tester som utförts i olika miljöer. Vid evaluering av den framtagna
data från intergranulär korrosions testet ASTM G-28 hamnar alloy 2120 på tredje plats av
sammanlagt sex legeringar i metod A och metod B, dock är inte alloy 59 med i denna tabell
vilket skulle innebära en fjärde plats för 2120 (se tabell 7). På första plats i G 28 testerna är
C200 det material som klarar sig bäst och sedan C22, se tabell 6.
Alloy 2120 har det bästa resultatet i kokande HCI lösning, legeringen visar på en betydligt lägre
korrosions hastighet än de övriga Ni-Cr-Mo legeringarna. Den låga korrosions hastigheten är
ett resultat av den höga molybden halten i legeringen. Det sista testet som genomförts i en 90
% H2SO4 lösning vid 90 grader och 105 grader visar även här på att alloy 2120 är den legeringen
som påverkas minst i denna miljö. Tabellen erhåller inga resultat på C22 och C-4 vid denna
lösning.
Tabell 6. Jämförelse av korrosion hastighet i diverse miljöer (mm/a) [11].

Tabell 6 visar på överensstämmande resultat emot tabell 7 (se nedan), vad gäller 28A och B
testet. Resterande data som ackumulerats har utförts i andra lösningar, med undantag för 10 %
kokande HCI. Lösningarna är oxiderande i naturen och används normalt vid jämförande av
prestanda för legeringar. Testerna visar på att alloy 59 är den legeringen som har de
generellt bästa prestations egenskaper än de resterande legeringarna i C-familjen.
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Tabell 7. Jämförelse av korrosions hastighet i diverse korrosiva miljöer [18].

Tester som utförts i de olika korrosiva miljöerna (se tabell 7) visar att alloy 59 är den bästa
legeringen i de testade miljöerna, dock så är inte den nya legeringen alloy 2120 med i tabell 7.
Den nya legeringen är däremot med i tabell 6 där den visar de bästa egenskaperna förutom i
ASTM G-28 A och B testerna, där legeringen erhåller en mitten placering. G28 testet är väldigt
likt den miljö som en våt skrubber arbetar i eftersom testlösningen innehåller både svavelsyra
och saltsyra. Alloy 2120 hamnar trea, rättare sagt fyra om alloy 59 fanns med i samma tabell
och därmed indikerar detta på en uteslutning av denna legering för användandet i en våt
skrubber. Om vi däremot jämför dessa två tabeller med hänsyn till den testlösning som
innehåller 10 % saltsyra kan vi läsa av att alloy 2120 klarar sig bättre jämfört med alloy 59 som
korroderar 4,54 mm/per år jämfört med alloy 2120 3.4 per/år. Alloy 59 har däremot bättre
korrosionsbeständighetsresultat í ASTM G 28 metod A & B vilket medför att Alloy 59 står kvar
på första plats. C200 hamnar tvåa i G28 men med tanke på studien som beskriver materialets
karaktär och dess termiska stabilitet i teoretiskt ramverk, tyder detta på att alloy 59 är det rätta
valet.
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Slutsatser

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av litteraturstudiens rekommendationer samt
förslag på vidare arbete.
Datainsamlingen som ackumulerats i resultatdelen visar på nickel-molybden-krom
legeringarnas beteende i diverse aggressiva miljöer. Legeringarnas sammansättning har stor
betydelse vad gäller legeringens uppförande i krävande miljöer, däremot finns det inte en
legering som är anpassad till alla miljöer, exempelvis betyder inte ett högt PREN värde att
legeringen är bra anpassat mot alla miljöer, dock är det en god indikation. Vid evaluering av
legeringar och dess applicerbarhet till den specifika miljön den skall verka i, behöver flertalet
tester utföras för att säkerställa samt underlätta för ingenjören att välja rätt material.
Även prioritering av olika tester måste ske för att kunna säkerställa vilka resultat som är viktiga.
I resultat har G-28 prioriterats eftersom testlösningen är sig lik lösningen i en våtskrubber. Det
är svårt att definera exakt vilken lösning som finns i en våtskrubber eftersom kloridhalten i
vattnet kan variera från havsområde till havsområde, typen av bränsle har en stor påverkan då
svavelhalten i den tunga brännoljan spelar roll. Ett billigare bränsle innebär en svårare lösning.
Dieselmotorerna i fartyg är kapabla att arbeta med olika halter av svavel i bränslet vilket med
andra ord betyder ett prisval för företag.
De olika testerna som utvärderats visar på vikten av att material utvärderas i lösningar likt
miljön materialen kommer operera i. Via data som erhållits genom litteraturstudien som utförs,
fås en relativt klar bild över legeringarnas prestationsförmåga. Laborationstester kan tala om
ifall materialet eventuellt skulle klara av miljön den skall verka i och skall av den anledningen
användas som ett första indikations test och kontrollverktyg.
Därefter bör ett fälttest utföras för att definitivt kunna avgöra legeringens applicerbarhet även
fast man har kunnat skapa en testlösning som är sig lik den arbetsmiljö som en våt skrubber
används i.

5.1 Slutsatser och rekommendationer
Vid val av material till skrubberns nedre del, är det i dagsläget alloy 59 det som är aktuellt och
detta har bekräftats. Dessa är de materialen som via testerna visat sig innehålla de mest lovande
egenskaperna. Ny data har indikerat att alloy 2120 eventuellt skulle kunna klara av kraven som
ställs, men efter en vetenskaplig prioritering av testerna har detta uteslutits. Med fler studier
skulle detta även kunna bekräftas.
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5.2 Vidare arbete eller forskning
Ett naturligt vidare steg i undersökningen skulle innebära verkliga fält test av alloy 59, C200,
686 och den nya legeringen med det högsta PREN värdet 2120 i våt skrubber miljö samt
undersöka materialens beteende vid svets. Undersökningar om val av tillförs material och dess
påverkan av korrosion i olika förhållanden skulle också vara intressant. De resultaten
tillsammans med den litteraturstudien som gjorts hade varit tillräckligt med underlag för att
välja det rätta materialet. En vidare undersökning skulle även kunna vara en analys av testernas
trovärdighet vid de temperaturer testlösningarna blir instabila vid.
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