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”Industriforskningsinstituten ska vara 
internationellt konkurrenskraftiga och 
verka för hållbar tillväxt i Sverige genom 
att stärka näringslivets konkurrenskraft 
och förnyelse.” 

Utdrag ur Forskningsproposition 2016/17:50 
(Kunskap i samverkan)
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Ägarens uppdrag till 
RISE



• Finns över hela Sverige – och lite till.

• 2 300 medarbetare, varav 30 % disputerade 
forskare. +355 nya medarbetare från Swerea
från den 1 oktober. 

• Omsatte 2017 cirka 2,7 miljarder SEK. 

• En stor del av kunderna är små- och 
medelstora företag som står för ca 30 
procent av omsättningen.

• Driver ett 100-tal test- och demonstrations-
miljöer, öppna för företag och lärosäten 
(Ägare och partner i 60 % av Sveriges 
samlade test- och demonstrationsmiljöer).

4

Fakta om RISE-
koncernen



Varför jobbar vi med korrosion?
• 2008 uppskattades kostnaden för korrosion till ca 100 miljarder kr.

eller ca 4% av BNP

• Pengar kan sparas med upplysning om korrosion

• Ständigt aktuella frågor som:

- Fler material, materialkombinationer

- Fler typer av föroreningar

- Konstruktioner med stora krav på säkerhet

- Konstruktioner med allt finare dimensioner



Varför sker korrosion?
• Corrodere (latin) = gnaga sönder

Metall-
utvinning

Korrosion

Korrosion = Metallens strävan att 
återgå till sitt mest stabila tillstånd
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Elektrokemiska reaktioner

Anodreaktion: oxidation, producerar elektroner

Me Men+ + ne-

Katodreaktion: reduktion, konsumerar elektroner

Ox + ne-  Red
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Fe2+ 4. Katodisk reaktion: Syrgasreduktion

3. Anodisk reaktion: Järnupplösning
Fe  Fe2+ + 2e-

1/2O2 + H2O + 2e-  2OH-

Luftat vatten

Stål

Korrosion = Kopplade anodiska och katodiska reaktioner

Total reaktion:
Fe + 1/2O2 + H2O  Fe2+ + OH-  Fe(OH)2

1. Jonledare: Elektrolyt (luftat vatten)
2. Elektronledare: Metall (stål)1

2

3

4
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Skyddsmetoder

Försvåra att reaktioner sker: 
t.ex. med målning
Ta bort syre. 
Ta bort elektrolyt.
Katodiskt skydd:
-Offeranod
-Påtryckt ström: Reglera skyddströmmen
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Korrosionstyper (de vanligaste)
• Jämn korrosion (allmän korroison)

• Gropfrätning

• Spaltkorrosion

• Bimetallkorrosion

• Selektiv korrosion

• Erosionskorrosion

• Interkristallin korrosion

• Spänningskorrosion



Kyl- och värmesystem
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SS-EN 128 28 – Fritt översatt till svenska

Sammansättningen av vattnet som skall användas i värmesystemet skall vara 
av sådan kvalité att funktionen av systemets komponenter upprätthåller en 
säker och ekonomisk funktion. 

Parametrar som skall beaktas inkluderar:

• Vattnets kemiska karaktär som exempelvis pH, syrehalt, klor och salter

• Vattnets elektriska konduktivitet



VDI 2035

Guideline VDI 2035 gäller värmeinstallationer i 
byggnader enligt EN12828 och där 
drifttemperatur inte är över 100 °C och system 
som inte fylls på med mer än dubbla 
vätskevolymen under livslängden

Prevention of damage in water heating
installations
Part 1 – scale formation
Part 2 – water-side corrosion
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Gränsvärden: VDI 2035
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SS-EN 128 28 – Fritt översatt till svenska
När det finns behov skall tilläggsutrustning för vattenbehandling och/eller antifrost användas i enlighet 
med utvalda tillverkares specifikationer.

Mer information kan hämtas från VDI 2035.

Observera – Följande faktorer påverkar kvalitén i ett värmesystem

• Försämring av värmeöverföringen på överföringsytan i systemet på grund av kalkutfällningar

• Försämrad funktion hos komponenterna på grund av sedimenterade korrosionsprodukter eller 
korrosionsskador av komponenter. 

• Inträngning av syre på grund av bristfällig trycksättning eller diffusion/genomträngning via 
membran, plaströr, packningar etc.



Konsekvens av 
korrosion

Komponent Läckage

Korrosionsprodukter 
i systemet

Igensättning av t ex 
värmeväxlare och 

pumpar.

Deponering av 
korrosionsprodukter  

på 
värmeöverföringsytor.

Ändrade 
flödesförhållanden



Korrosion och energieffektivitet
• Exempel på ökat energibehov 

med ökad beläggningstjocklek 
för en värmeväxlare i ett slutet 
kylsystem.

• En skikttjocklek på 0,4 mm ökar 
behovet av energi med 10%. 

• Ökad energi krävs för att 
höja/sänka vattentemperaturen. 

• korrosionsprodukter kan fastna i olika delar av systemet och 
påverka flödet.  högre varvtal  högre energiförbrukning.



Syre

• Initialt innehåller vattnet syre som förbrukas relativt snabbt genom 
korrosion och bildande av skyddande produkter på materialens yta

• Därefter bör systemet vara syrefritt i slutna system.
• Det räcker med ett litet kontinuerligt inläckage av syre för att orsaka 

skada i systemet



Syre

Syre kan komma in i systemet genom:

• påfyllnad av syremättat vatten, både vid start och påfyllnad.

• diffusion genom komponenter som t ex plaströr och slangar.

– Även diffusionstäta material (<0,10 g/(m3d)) enligt DIN 4726

• inläckage av syre vid undertryck, t ex vid packningar, o-ringar på 
ventiler.

• luftfickor som uppkommit i systemet vid påfyllnad eller 
modifieringar.    



Syre - Stål
• Samband mellan 

korrosionshastigheten för kolstål och 
koncentrationen syre i vatten.

• Vid syrefattig miljö bildas magnetit, 
Fe3O4. (Svart)

• Vid syrerik miljö bildas rödrost.

• Rödaktiga korrosionsprodukter är 
således en indikation på att syre 
läcker in i systemet. 

Långsamt strömmande destillerat vatten med en temperatur av 
25 ºC. mdd-mg/dm3/dygn [8] H. Uhlig och R. Revie, Corrosion
and Corrosion Control. Third edition., New York: John Wiley, 
1985. 

• Korrosionshastigheten kan initialt vara hög för att avta med växande 
andel korrosionsprodukter. Korrosionsprodukterna fungerar som en 
barriär mot syrediffusion.   



Syre - Koppar
• Korrosionshastigheten för koppar som funktion av pH 

vid syrekoncentrationerna 6,9 mg/l och 0,7 mg/l. 

 
Figur 1: Korrosionshastigheten för koppar som en funktion av pH för koppar vid två olika halter syre 
i vattnet [9]. (DO = dissolved oxygen, = löst syre).  



pH
• Olika metaller är olika känsliga för färändringar i pH.

• Vid pH < 4 kan korrosion även förekomma utan närvaro av 
syre. 

• Katodreaktion: 2H+ + 2e-  H2

• Ovanligt och ej önskvärt i värme- och kylsystem.

 
Figur 1: Samband mellan korrosionshastighet och pH för olika metaller [7]. 



Lösta salter
• Ökad mängd lösta salter  Ökad konduktivitet  Ökad ledningsförmåga 

av elektrolyten  Ökad risk för korrosion

• Klorider  Kan orsaka lokalkorrosion på rostfria stål och aluminium

• Sulfater  Kan orsaka gropfrätning på koppar

• Ökad mängd joner som bidrar till vattnets hårdhet såsom Ca, Mg och 
bikarbonat  bildar skyddande skikt  Minskad risk för allmänkorrosion.

• Tjocka utfällningar som skapar beläggningar på metallen  risk för 
spaltkorrosion/avlagringskorrosion. 



Mikrobiell aktivitet
• Mikroorganismer följer med påfyllnadsvatten.   

• Utökad risk för mikrobiell korrosion vid stillastående 
vatten efter provtryckning.

• Aktiv mikrobiell korrosion

– Korrosion kan förekomma utan tillgång till syre

– Förekomst av anaeroba bakterier t ex. 
sulfatreducerande bakterier

• Passiv mikrobiell korrosion 

– Bildandet av en lokal korrosionscell med risk för 
avlagringskorrosion





Moderna kyl- och värmesystem – Risker ur 
ett korrosionsperspektiv

• Består av större andel ”diffusionstäta” plaster  Men kontinuerlig 
diffusion av syre in i systemet.

• Mindre andel kolstål  De förekommande komponenterna blir mer 
ansatta.

• Tunnare väggtjocklekar  Mer känsligt för läckage på grund av 
korrosion.

• Blandar flera olika material  Risk för bimetallkorrosion. 

• Lägre temperaturer

– Högre löslighet av syre

– Lägre korrosionshastigheter pga av långsammare reaktioner

• Lägre flöde

– Minskad risk för erosionskorrosion



Rekommendationer
Oförstörande provning:

• Utför regelbundna syremätningar av kyl- och värmesystem. 

• Ta vattenprover för analys. Vattenkvalité och utlösta metaller. 

Förstörande provning: 

• Den säkraste bedömningen görs genom undersökning av en komponent från systemet. 
exempelvis vara böjar eller komponenter med risk för deponering av korrosionsprodukter. 

Åtgärd:

• När det finns behov skall tilläggsutrustning för vattenbehandling och/eller antifrost användas i 
enlighet med utvalda tillverkares specifikationer. SS-EN 12828 

• Enligt standard SS-EN 14868:2005, utreda källan till inläckaget av syre till ett slutet system. 



Summering
• Den enskilt viktigaste parametern för om ingående 

komponenter kommer korrodera eller inte är mängden 
syre i vattnet. 

• Andra parametrar bidrar också till känsligheten för 
korrosion men de flesta är endast av betydelse när syre 
finns närvarande. 
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