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Sammanfattning 

I Kiruna anriksverk 3, KA3, mals och anrikas järnmalm för vidareförädling till pellets och 

fines. I processen används stora mängder recirkulerande vatten, vars halter av korrosiva 

ämnen ökar. KA3 har endast varit i drift sedan 2008, men korrosion är redan ett utbrett 

problem. Genom att skydda konstruktioner mot korrosion med rätt metoder kan livslängden 

ökas och underhållsbehovet minskas.  

Processvattnet ”renas” från partiklar i en förtjockare, där partiklar faller till botten av en 

cirkulär bassäng. Ett skrapverk, monterat på förtjockararmarna, transporterar slammet som 

bildas i botten. Dessa armar består av målat konstruktionsstål och skador på beläggningen gör 

att konstruktionen korroderar. Beläggningen har visat sig hålla en mycket god kvalitet och 

uppkomna skador är sådana som kan förväntas uppstå, vid montering och transport, hos en 

beläggning. Problemet är då skador uppstått på beläggningen, uppstår korrosion på grund av 

konstruktionsstålets dåliga förmåga att motstå korrosion. 

Som kompletterande korrosionsskydd för förtjockarmarna rekommenderas ett katodiskt skydd 

med offeranoder av aluminium. Design för enkel och snabb inmontering av offeranoder på 

befintliga skruvförband har utformats. Denna åtgärd medför låg investeringskostnad och 

snabb installation med en livslängd beräknat till 6 år för skyddet. 

Slurry bestående av finfördelad järnmalm, gråberg och vatten äntrar magnetseparatorerna, 

vars uppgift är att separera bort gråberg från järnmalmen. Slurryn transporteras i kar (36 st) 

bestående av målat konstruktionsstål, vilka är kraftigt utsatta för korrosion. Möjligheten att 

återanvända befintliga kar eller materialval för nya kar har undersökts.  

Resultatet av undersökningen har lett fram till att renovering av befintliga kar inte anses som 

en lämplig åtgärd. Istället rekommenderas nya kar av rostfritt stål, vilket innebär hög 

investeringskostnad men ger den absolut bästa livslängden. Rostfritt stål av 316L står emot 

korrosion idag men med stigande halter av korrosiva ämnen är det inte säkert att så är fallet i 

framtiden. Det duplexa rostfria stålet 2205 ger också i framtiden troligen ett gott skydd mot 

korrosion. 
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Abstract 

In Kiruna concentration plant 3, KA3, iron ore are crushed and concentrated to become pellets 

and sinter fines. Large amounts of recirculating water are used, of which amount of corrosive 

substances increases. KA3 was put into operation as late as 2008 but corrosion is already an 

extensive problem. By protecting constructions against corrosion with correct methods, the 

life length can be increased and the need for maintenance reduced. 

The process water are cleaned from particles in a thickener, where the particles falls to the 

bottom of a circular basin. A scraping device, mounted on the thickener arms, removes the 

sludge which forms at the bottom. These arms consists of painted constructional steel and 

damage to the coating has led to corrosion. The coating has shown to be of a very good 

quality and the resulting damages are those which can be expected in assembly and 

transportation. The problem is when damages occurs on the coating, corrosion initiates 

rapidly because of the constructional steels poor ability to resist corrosion. 

As additional corrosion protection for the thickener arms, cathodic protection with sacrificial 

anodes of aluminum are recommended. A plan for quick and easy installation of the sacrificial 

anodes on the existing screw joints have been designed. This action results in a low 

investment cost, fast installation and the life length of the protection estimated to 6 years. 

Slurry consisting of finely grounded iron ore, waste rock and water enters the magnetic 

separators, where the remaining waste rock are separated from the iron ore. The slurry is 

transported in tanks (36 pcs) of painted constructional steel, which is highly subject to 

corrosion. The possibility to reuse the existing tanks has been investigated.  

The results of the investigation led to that renovation of the existing tanks not are considered 

as an appropriate action. New tanks of stainless steel is recommended, which gives a high 

investment cost but the absolutely best life length. Stainless steel 316L can withstand 

corrosion today but with increasing amounts of corrosive substances it may not be the case in 

the future. The duplex stainless steel 2205 will also in the future give a good protection 

against corrosion.  
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1. Introduktion 

Korrosion, eller i vardagligt tal rost, är en fysikalisk-kemisk reaktion mellan ett material och 

omgivningen, vilket leder till förändringar i materialets egenskaper. Kostnaderna för 

korrosion i Sverige beräknades 1990 uppgå till 54 miljarder SEK, eller ca 4 % av BNP[1]. 

Kostnaderna för korrosion skulle kunna minskas drastiskt genom exempelvis andra 

materialval och/eller korrosionsskydd. En stor del av denna korrosionsproblematik är dock 

oundviklig på grund åtgärdskostnaderna skulle bli orimligt höga. 

1.1 Bakgrund 
Vid LKAB i Kiruna är korrosion ett stort problem. Processvattnet innehåller korrosiva ämnen, 

främst klorid- och sulfatjoner. Förtjockaren i Kiruna anrikningsverk 3, KA3, som har till 

uppgift att rena processvattnet från fasta partiklar, är särskilt utsatt. Förtjockararmarna som är 

utsatta för korrosion består av målat konstruktionsstål, som ständigt är nersänkt i 

processvatten. På armarna är ett skrapverk fäst, vilket har till uppgift att transportera bort 

partiklar från botten av förtjockaren.  

Även andra detaljer, som också består av målat konstruktionsstål, som exempelvis spolränna 

och separatorkar lider av samma problem. Korrosion av skruvar i förtjockaren har, åtminstone 

tidigare, varit ett stort problem. Anledningen till det kan ha berott på fel materialval. Vissa 

detaljer i förtjockaren är dessutom utsatta för sprickbildning.  

Att minska underhållsbehovet av förtjockaren är troligen möjligt och det skulle lösgöra 

resurser till övrigt underhåll under underhållsstoppen. Ett eventuellt haveri i förtjockaren, 

vilket också skett då centrumringen lossnade vintern 2013, leder till produktionsstopp. Om 

förtjockaren måste tömmas för reparation tar tömning cirka fem timmar och återfyllning 6-8 

timmar, exkluderat tiden för reparation. Följden av detta blir givetvis stora produktions- och 

intäktsbortfall. 

1.2 Examensarbetets syfte 
Syftet med detta examensarbete är att komma med förbättringsförslag och åtgärder för 

korrosionsproblematiken i förtjockaren och separatorkaren. Arbetet berör bland annat 

möjligheten att skydda nuvarande konstruktioner med ytbeläggningar, katodiskt skydd eller 

andra materialval. Lösningsförslag eller förbättringsåtgärder vägs motvarandra såväl tekniskt 

som ekonomiskt. 
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2. Företagspresentation 

LKAB bryter och förädlar järnmalmsprodukter för vidareförädling till främst stål. Malmen 

bryts till störst del i underjordsgruvor där malmen sprängs loss, varpå den lastas ur till tåg-

/trucktransport. Malmen transporteras till stora fickor för krossning, varpå uppfordring med 

skipar ovan jord sker.  

I sovringsverken separeras gråberg från järnmalmen och krossning till erforderlig storlek sker. 

Malmen transporteras till anrikningsverken där den finfördelas ytterligare, för att kunna 

separera bort än mer gråberg. Vidareseparering sker och eventuella föroreningar avlägsnas 

genom flotation. Malmen som tillsammans med vatten bildar en slurry, blandas med 

önskvärda tillsatser, innan den i huvudsak fortsätter till pelletsverken.  

I pelletsverken avvattnas slurryn i filter, till slig, varpå bindemedel och vatten tillsätts för 

rullning i rulltrummor. I rulltrummorna rullas kulor som transporteras vidare till sintermaskin, 

där kulorna torkas, förvärms, sintras och kyls. De färdiga kulorna transporteras sedan med tåg 

och båt till slutkund.

 

Figur 1. Principskiss av LKAB:s malmförädlingsprocess
[11]

. 
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3. Metod 

Examensarbetet påbörjades med att en projektplanering uppfördes, vilken visas i Bilaga 4, för 

att planera arbetets gång. Denna tidsplan reviderades vid behov under arbetets gång. Projektet 

började med inläsning av problematiken genom möte med uppdragsgivare, besök på 

anläggningen och en bakgrundsbeskrivning. Rapportskrivning påbörjades första veckan och 

utfördes kontinuerligt under projektets gång. En litteraturstudie utfördes för att inhämta 

kunskap genom aktuell litteratur och vetenskapliga rapporter. Opponering av ett gammalt 

examensarbete utfördes genom att läsa, granska och analysera en rapport och sammanfatta 

styrkor och svagheter hos rapporten. 

Som underlag till problemlösningen utfördes försök, vilket krävde lång försökstid och därför 

improviserades försök fram tidigt under projektet. Lösning av de uppsatta problemen pågick 

under hela arbetets gång, men intensifierades under mitten av projektet.  

Kontakt med uppdragsgivare skedde kontinuerligt under projektet och en delpresentation med 

uppdragsgivare genomfördes i mitten av projektet, för att rapportera arbetets gång.  

Rapporten reviderades under arbetet, allt eftersom en ökad förståelse av teori och problematik 

erhölls. 
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4. Nulägesbeskrivning 

4.1 Förtjockararmar 

Vattnet som används i anrikningsprocessen recirkulerar och återanvänds. För att ta bort 

partiklar från det recirkulerande vattnet passerar det en förtjockare, vilken ses i tomt läge i 

Figur 2. Förtjockaren är 55 m i diameter och har ett djup på mellan 3 och 6 m. Flödet är drygt 

11000 m3 per timme.  

I förtjockaren faller tyngre partiklar direkt till botten och mindre partiklar binds till en tillsatt 

flockningskemikalie och faller till botten av bassängen. Ett skrapverk fäst på de roterande 

armarna skrapar partiklarna, som formar ett slam, in till mitten av bassängen för 

vidaretransport. 

 

Figur 2. Förtjockaren i tomt läge. 

Dessa armar består av målade balkar i L-profil av konstruktionsstål 1312. Processvattnet 

innehåller ämnen, såsom klorid- och sulfatjoner, som är korrosiva mot material som kommer i 

kontakt med vattnet. 

Redan hösten 2009, efter drygt 1,5 år i drift, upptäcktes grov korrosion på konstruktionen vid 

underhållsstopp, vilket kan ses i Figur 3. Gropfrätning orsakade hål i konstruktionen (som då 

bestod av balkar i fyrkantsprofil), vilket ledde till att konstruktionen delvis vattenfylldes. Efter 

att bassängen tömdes orsakade innestängt vatten i konstruktionen frysskador. Frysskadorna 

ledde till att balkarna deformerades, med färgskador som följd, vilket lämnade stora ytor stål 

oskyddat.  
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Figur 3. Korrosionsangrepp hos balk, skruvförband och svetsskarv. 

Anledningen till processvattnets korrosiva egenskaper är sedan tidigare väl utrett i rapporter 

från Swerea Kimab[8] och Avesta Research Centre[9]. I dessa rapporter undersöktes 

korrosionsangrepp på processvattenrör av rostfritt stål. Den relativt höga kloridhalten ansågs 

ha störst inverkan på processvattnets korrosivitet. 

Det tidigare färgsystemet, Teknos Inerta 250 K30b, är en epoxifärg av korrosivitetsklass Im 2 

(nedsänkt i havs-/bräcktvatten). Även skruvförbanden, som bestod av varmgalvaniserade 

skruvar, muttrar och brickor, var mycket rostiga. Vissa akuta åtgärder utfördes vid 

upptäckten, såsom att läckande svetsar och gropar reparerades, ommålning av utsatta områden 

och byte av skruvförband, för att tillfälligt åtgärda de mest kritiska områdena. 

Hösten 2010 byttes hela skrapverket ut till balkar i L-profil för att undvika vattenfyllda balkar 

och göra det möjligt att komma åt med skyddsfärg över hela konstruktionen. Samma material, 

konstruktionsstålet 1312, användes. ”Rostfritt syrafast” stål diskuterades som materialval men 

valdes bort på grund av osäkerhet kring livslängden. Ett nytt färgsystem applicerades, Jotun 

Marathon Tankguard HB, vilken ansågs mer lämplig för aktuell applikation[15]. 

Färgen Jotun Marathon är också en epoxifärg av korrosivitetsklass Im 2 och är väl beprövad. 

Färgen är mycket hård och är därför också känslig mot slag. Korrosionsskadorna som 

uppkommit är ideligen i närhet av skruvförband och därför är det troligt att skador uppstått i 

samband med montering och åtdragning av skruvar. Figur 4 visar korrosionsskador i närhet av 

skruvförband.  

Efter utlåtande från expert inom färgsystem[14] ska uppkomna korrosionsskador inte utgöra 

något hot mot omkringliggande färg. Ingen ”krypkorrosion”, delaminering mellan färg och 

basmaterial, förekommer. Grundarbetet är mycket väl utfört, vilket också finns dokumenterat 

i en inspektionsrapport[15]. 

Korrosion har även uppkommit i montageskarvar, vilket kan ses inringat i Figur 4. Det beror 

troligen på att alla ytor målats enligt färgsystemet Jotun Marathon Tankguard HB. 

Sammanlagda färgtjockleken när skarvarna monteras ihop blir det dubbla. Detta har troligen 

orsakat sprickbildning vid åtdragning av skruvförband och blottning av oskyddad yta. I 
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skruvförbandet till höger i Figur 4 har glapp uppstått, vilket troligen beror på korrosion hos 

skruvförbandet. 

 

Figur 4. Korrosionsskador runt skruvförband och montageskarvar (inringat). I skruvförbandet till höger  
förekommer glapp. 

4.2 Separatorkar 

Till magnetseparatorerna kommer en slurry som i huvudsak består av finfördelat järnmalm 

och gråberg blandat med processvatten. Magnetseparatorerna separerar det magnetiska järnet 

från gråberget för att erhålla en ädlare produkt. Separatorkaren, se Figur 5, består av målat 

konstruktionsstål och är utsatta för korrosion, vilket finns dokumenterat i en rapport från 

Force[16]. Korrosionen, se exempel i Figur 5 b), består främst av allmän korrosion och 

gropfrätning. 

 

Figur 5. a) tvärsnitt av separatorkar och b) korrosionsskador hos separatorkar. 

Färgen som använts på separatorkaren är av korrosivitetsklass C3 (måttlig korrosion i 

atmosfär) och därmed undermålig för aktuell applikation. Erforderlig korrosivitetsklass för 

karen är Im 2 invändigt och C5 utvändigt. I KA3 finns det 36 separatorkar, men åtta av dessa 

är på väg att bytas ut till rostfritt stål, typ 304, i ett garantiärende från leverantören. Övriga 28 

kar ingår inte i garantiärendet och måste därför åtgärdas. 
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4.3 Skruvförband 

Eftersom materialet för såväl förtjockararmar som separatorkar består av konstruktionsstål 

finns risk för hög korrosionshastighet, vid otillbörligt skydd, vilket inom relativt kort tid kan 

försvaga konstruktionerna eller leda till läckage. Skruvförbanden består, eller bestod till viss 

del, av varmförzinkade skruvar, muttrar och brickor. Zink är mindre ädelt än stål och agerar 

därför anod mot omkringliggande yta som agerar katod, vilket illustreras i Figur 6. Detta får 

till följd att zinkbeläggningen korroderar, vilket leder till glapp i skruvförbanden. Stålytan är 

dock belagd och därför är den omkringliggande ytan begränsad. 

 

Figur 6. Skruvförband som agerar anod mot omkringliggande ytan som agerar katod
[1]

. 

Det optimala för att undvika korrosionsproblem vore givetvis att undvika mekaniska skador i 

färg och skruvförband. Att helt undvika detta är dock inte realistiskt i praktiken eftersom det 

handlar om en stor konstruktion som fraktats och monterats.  
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5. Processparametrar 

Processvattnet som används vid SAK (sovring, anrikning och kulsinter)-verken vid LKAB i 

Kiruna, återanvänds enligt Figur 7. Den största delen av processvattnet som används i SAK-

verken recirkulerar inom verken. Resterande del pumpas upp från gruvan, samt kommer från 

regn- och smältvatten. Innan processvattnet återanvänds, renas vattnet i förtjockare. I 

förtjockaren faller större partiklar till botten och ett flockningsmedel tillsätts. 

Flockningsmedlet binder partiklar, varpå de faller till botten av bassängen. Det renade vattnet 

rinner över förtjockarens övre kant och fortsätter cirkulationen.  

 

Figur 7. Processvattnets cirkulation
[12]

. 

Flödet i förtjockaren i KA3 är drygt 11000 m3 per timme. Partikelhalten för det renade vattnet 

är i genomsnitt 74,7 mg/l, för KA3:s förtjockare, uppmätt december 2011 till december 2012. 

Processvattnets kemiska sammansättning vid överloppet i förtjockaren kan ses i Tabell 1, som 

medel över 27 mätningar, från februari 2009 till december 2012. Fullständig information vid 

varje individuell mätning visas i Bilaga 1. 

Tabell 1. Processvattnets kemiska medelsammansättning över 27 mätningar från februari 2009 till 

december 2012. 

Temp pH Kond. Al NH4-N NO3-N F Cl SO4 Ca K Mg Na Si Ytsp. 

°C   mS/m k.  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mN/m 

27,5 8,1 309 0,8 1,6 31,7 2,4 336 
105
5 396 102 35 233 8,6 72,5 

  

Noterbart är mängden kloridjoner, som i april 2012, uppgick till 503 mg/l. Jämförelsevis är 

kloridinnehållet i Gällivares kranvatten 7 mg/l[13]. Mängden kloridjoner i processvattnet för 

februari 2009 till december 2012 kan ses i Figur 8. Där ses att mängden kloridjoner skiljer sig 

över året. Detta beror på tillskott av regn- och smältvatten under vår och sommar.  

KS Gruvreservoar

KP27
Gruvvatten

Klarvattenreservoar

KP4
Klarvatten-

magasin

Till 

recipient

SAK-verken
KS, KA1-3 & KK2-4

Inre cirkulation

1000 m3/h 4000 m3/h 

0 m3/h 
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Trots det kan en trend av ökande kloridhalt urskiljas, vilket blir ännu tydligare genom att 

studera äldre data, se Figur 9, för kloridhalten i klarningsmagasin. 

 

Figur 8. Processvattnets kloridhalt över tiden. 

 

Figur 9. Kloridhalt i utgående klarningsmagasin 1989-2009. 

Temperaturen har också stor inverkan på ett materials korrosionsbeteende. Figur 10 visar 

kloridhalt och temperatur vid de 27 provtagningstillfällena vid förtjockarens överlopp i KA3. 

y = 1,3498x + 317,32 
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Figur 10. Kloridhalt och temperatur vid de olika provtagningstillfällena. 
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6. Korrosionsteori 

De flesta metaller förekommer ej i ren form i naturen. Det beror på strävan efter att nå lägsta 

möjliga energi, vilket ofta är i föreningar med exempelvis oxider, klorider eller sulfider. 

Därför finns en drivkraft hos metaller för att uppnå stabila föreningar. När stål korroderar, kan 

slutprodukten exempelvis bli hematit (Fe3O4) eller magnetit (Fe2O3), vilket LKAB för övrigt 

bryter och förädlar. För att en metall ska korrodera krävs det att reaktionen avger energi. 

Erfordrar reaktionen istället energi, finns ej någon termodynamisk drivkraft för reaktionen 

och ämnet är då termodynamiskt stabilt i den aktuella miljön.  

I en vätska är korrosion av elektrokemisk natur, vilket också är den absolut vanligaste 

korrosionsprocessen. I korrosionscellen ingår en anod och katod i vilka följande reaktioner 

sker för järn: 

 I anodreaktionen (oxidation) avger metallen elektroner: Fe → Fe2+ + 2e- 

 I katodreaktion (reduktion) upptas elektroner: O2 + 2 H2O + 4 e- → 4 OH- 

 Detta ger följande summareaktion: 2 Fe + ½ O2 + H2O → 2 Fe(OH)2 

Korrosion kan också inträffa utan tillgång på syre. Väte kan fungera som reduktionsmedel i 

en sur lösning enligt följande: 2 H+ + 2 e- → H2. I en neutral eller något basisk lösning sker 

reduktionen enligt följande: 2 H2O + 2 e- → H2 + 2 OH-. Slutreaktionen för anaerob korrosion 

blir följande: Fe + 2 H2O → Fe(OH)2 + H2. 

Havsvatten innehåller liksom processvattnet särskilt korrosiva ämnen, såsom kloridjoner, 

vilket påskyndar korrosion. Olika korrosionstyper är vanliga i kloridrik omgivning, nedan 

beskrivs de mest vanliga. 

6.1 Allmän korrosion 

Allmän korrosion sker relativt jämnt över en yta, i regel utan särskiljbara anod- och katodytor. 

Rostfritt stål motstår generellt sätt allmän korrosion väl. Oskyddat konstruktionsstål utsätts för 

allmän korrosion i många miljöer. 

6.2 Galvanisk korrosion 
Galvanisk korrosion, vilket illustreras i Figur 11 sker mellan olika material i närvaro av en 

elektrolyt. Det oädlare materialet agerar anod åt det ädlare materialet, som agerar katod.  

 

Figur 11. Illustration av galvanisk korrosion hos skruvförband med a) stor anodyta, b) stor anodyta och 

dålig ledningsförmåga hos elektrolyten och c) liten anodyta
[1]

. 

Tabell 2 visar den galvaniska spänningsserien för vissa metaller i havsvatten vid 20˚C. En 

mer positiv elektrodpotential innebär ädlare metall. 



12 

 

 

Tabell 2. Galvaniska spänningsserien vid 20˚C i havsvatten
[1]

. 

  Elektrodpotential, EH [V] 

Guld 0,42 

Silver 0,19 

Rostfritt stål (18/8) i passivt tillstånd 0,09 

Koppar 0,02 

Tenn -0,26 

Rostfritt stål (18/8) i aktivt tillstånd -0,29 

Bly -0,31 

Stål -0,46 

Kadmium -0,49 

Aluminium -0,51 

Förzinkat stål -0,81 

Zink -0,86 

Magnesium -1,36 

 

Förhållandet mellan anod- och katodytan är av stor betydelse, vilket illustreras i Figur 11. Stor 

anodarea och god ledningsförmåga hos elektrolyten ger låg korrosion. Är däremot anodarean 

liten och katodarean stor, eller om elektrolyten har dålig ledningsförmåga, är risken stor för 

ett avsevärt korrosionsangrepp. För att undvika galvanisk korrosion bör material som är 

relativt jämnädla användas. Ett mellanlägg av exempelvis plast kan isolera närliggande 

metaller från varandra. Skruvförband av icke rostfri typ bör dessutom skyddsmålas för att 

minska strömhastigheten, vilket innebär minskad korrosionshastighet. 

6.3 Lokal korrosion  

Gropfrätning och spaltkorrosion är två kritiska korrosionstyper och påskyndas särskilt i 

närvaro av kloridjoner, men också av exempelvis sulfatjoner. Kloridjoner försurar miljön och 

ökar vattnets ledningsförmåga, vilket ger ökad korrosivitet. 

Gropfrätning, illustrerat i Figur 12 a), sker på öppna ytor och resulterar i frätgropar i 

materialet. Hos rostfritt stål kan gropfrätning initieras i en skada hos det passiva skiktet. 

Särskiljbara anod- och katodytor verkar där gropen agerar anod mot den omkringliggande 

ytan som agerar katod. Hastigheten vid gropfrätning är ofta hög, vilket kan leda till snabb 

genomfrätning och spänningskoncentration. Detta kan leda till läckage eller i värsta fall brott. 

På passiverbara metaller, som rostfritt stål, sker gropfrätning först då elektrodpotentialen i den 

omgivande miljön är större än materialets gropfrätningspotential.[1] 

Om den lokala korrosionen sker i närvaro av en sluten yta, handlar det om spaltkorrosion, 

vilket illustreras i Figur 12 b). Spalter kan uppkomma exempelvis vid svetsfogar, flänsförband 

eller vid påväxt av mikroorgranismer. Koncentrationsvariationer hos vätskan i spalten leder 

till korrosion. Förhållandena i spalten kan förändras, vilket kan leda till exempelvis lägre pH 

på grund av ökad klorid- och vätehalt, vilket sker enligt följande reaktion: FeCl2 + 2 H2O → 

Fe(OH)2 + HCl. Detta leder till att korrosionshastigheten kan accelerera väsentligt.[1] 



13 

 

 

Figur 12. Illustrering av a) gropfrätning och b) spaltkorrosion
[6]

. 

6.4 Mikrobiell korrosion 
Mikrobiell korrosion är en korrosionstyp som möjliggörs i närvaro av mikroorganismer och 

kan ske under anaeroba förhållanden. För tillväxt av de flesta mikroorganismer förutsätts 

följande: 

 pH 5-9. 

 Närvaro av organisk substans. 

 T < 40˚C. 

 Låg redoxpotential. 

Fartyg och offshorekonstruktioner är ofta utsatta för mikrobiell korrosion. Mikrobiell 

korrosion kan skapa en hinna över ytan och bilda korrosionsceller med ogynnsamma 

förhållanden och hög korrosionshastighet, likt spaltkorrosion. 

6.5 Utmattningskorrosion 
Utmattningskorrosion sker vid växlande belastningar, i samband med korrosion. Förutsatt att 

belastningen inte överstiger utmattningsgränsen för ett stål, inträffar inte brott. Är korrosion 

däremot inblandat, finns inte någon utpräglad utmattningsgräns. Figur 13 visar Wöhlerkurvor 

för stål vid enbart utmattning, respektive utmattningskorrosion. Vid enbart utmattning planar 

kurvan ut, medan vid utmattningskorrosion inte finns någon utpräglad utmattningsgräns.  

 

http://www.substech.com/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=pitting_corrosion&cache=cache&media=pitting_corrosion.png&DokuWiki=fad15130e576307fddde9251d388c936
http://www.substech.com/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=crevice_corrosion&cache=cache&media=crevice_corrosion.png
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Figur 13. Wöhlerkurvor för utmattning respektive utmattningskorrosion hos stål. 

6.6 Erosionskorrosion 
Vid erosionskorrosion samverkar erosion och korrosion. En strömmande vätska, ofta i 

kombination med fasta partiklar, sliter ner yttre skiktet hos ett material. Erosionskorrosion 

uppkommer i regel där strömningen är störd, som exempelvis rörböjar eller andra geometriska 

förändringar hos en konstruktion. Hos passiverbara material, som rostfritt stål, uppkommer 

skadan eftersom det passiverande skiktet som bildas, bryts ner gång på gång. 

6.7 Korrosionshastighet 

Korrosionshastigheten kan beskrivas som korrosionsströmmens täthet. Denna beror på många 

olika faktorer som exempelvis temperatur, pH, aktiveringsenergi och koncentration av de 

korrosiva ämnena. Korrosionshastigheten kan regleras med hjälp av korrosionsskydd, vilket 

också är ämnet för nästa kapitel. 
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7. Korrosionsskydd 

Korrosion kan bekämpas på flera olika sätt, exempelvis genom följande metoder:[1] 

 Passiva metoder, exempelvis genom att applicera en ytbeläggning som barriär mot 

omgivande miljö. 

 Aktiva metoder som val av korrosionsbeständiga material och katodiskt- eller anodiskt 

skydd, genom att reglera elektropotentialen.  

 Tillfälliga metoder, exempelvis genom applicering av icke-beständiga beläggningar. 

 Ändring av miljön kan ske exempelvis genom rening av processvattnet, vilket kan 

ändra mediets korrosivitet genom att ta bort korrosiva ämnen från mediet. Tillsats av 

inhibitorer kan också minska korrosiviten hos ett medium. 

Eftersom varaktiga lösningar efterfrågas och tiden mellan underhåll och inspektion är lång, 

kommer inte tillfälliga metoder studeras. 

7.1 Skyddande färg 

Skyddande färg belägger ett material och ska isolera ytan mot den omkringliggande miljön. 

Korrosionsskydd delas in i kategorier efter applikation, vilket beskrivs enligt SS-EN ISO 

12944-2:1998 i   
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Bilaga 2 (atmosfär) och  
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Bilaga 3 (vatten eller jord). För denna applikation, då det handlar om konstruktioner i 

kloridhaltigt vatten, ska en färg av korrosivitetsklass Im 2 väljas. 

För att uppnå god vidhäftning mellan beläggning och yta krävs god förbehandling av ytan. 

Detta innebär att ytan ska rengöras för att avlägsna föroreningar och ojämnheter. Med 

exempelvis Jotun Marathon Tankguard HB och Teknos Inerta 250 K30b ska ytan blästras till 

en ytfinhet av Sa 2½, vilket enligt SS-EN ISO 8501-1:2007 innebär mycket noggrann 

blästring, fri från synliga föroreningar. Blästring innebär att ett blästermedel skjuts mot ytan 

med hög hastighet, vilket ruggar upp och rengör ytan. Detta ger goda förutsättningar för en 

god adhesion mellan färg och ytskikt. Efter blästring bör omgående ett lager grundfärg 

appliceras på ytan för att skydda blästringen. Innan grundfärgen har torkat appliceras 

täckfärgen för att erhålla god vidhäftning. 

Det aktuella korrosionsskyddet, Jotun Marathon Tankguard HB, är av korrosivitetsklass Im 2 

och består av tre lager epoxyfärg (ett lager grundfärg följt av två lager täckfärg) med en 

sammanlagd tjocklek av 550 µm. Även det tidigare färgsystemet, Teknos Inerta 250 K30b, 

bestod av denna korrosivitetsklass. 

Problem med epoxyfärg uppkommer vid skador på beläggningen. Områden med skadad 

beläggning lämnas helt oskyddad. För att uppnå bästa möjliga vidhäftning är 

förarbehandlingen av ytan mycket viktig. Anledningen till Teknos Inerta 250 K30b 

bristfälliga funktion berodde troligen på bristfällig förbehandling, vilket resulterade i dålig 

vidhäftning mellan beläggning och konstruktion. 

7.2 Materialval 
En aktiv metod för korrosionsskydd är val av ädlare material. Ett mer ädelt material står emot 

korrosion bättre. Förtjockararmarna består idag av konstruktionsstål, vilket är ett låglegerat 

stål. Byte av material till ett rostfritt stål skulle resultera i minskad korrosion och möjligen 

göra målning av konstruktionen överflödig. 

Rostfritt stål legeras med krom, vilket tillsammans med syre från omgivningen bildar ett 

passiverande skikt av kromoxid. Definitionen för ett rostfritt stål är vid den kromhalt det 

passiverande kromoxidskiktet skyddar mot korrosion i sötvatten, vilket är ungefär 12 %[1]. För 

att bilda ett passiverande skikt krävs tillgång på syre. 

Många olika kvaliteter av rostfritt stål finns att tillgå där legeringsmängd och/eller -innehåll 

skiljer dem åt. Korrosionshärdigheten hos rostfritt stål förstärks ytterligare genom inlegering 

av främst molybden och kväve, vilket stabiliserar det passiverande oxidskiktet som bildas hos 

rostfritt stål[24][25]. Hög kolhalt ökar risken för sensibilisering, vilket innebär att kol reagerar 

med krom i korngränserna och lämnar områden med lägre kromhalt, vilket ger lägre 

korrosionsmotstånd. Mer legeringsämnen innebär högre legeringstillägg och dyrare stål, 

vilket gör materialvalet till en ekonomisk avvägning. 

I kloridrika miljöer, som processvattnet i aktuell miljö, är lokal korrosion i form av 

gropfrätning och spaltkorrosion vanliga korrosionstyper. Närvaro av sulfatjoner ökar 

dessutom mediets korrosivitet påtagligt[1]. 
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Rostfritt stål delas in i flera grupper, av vilka några beskrivs nedan: 

 Austenitiska rostfria stål, däribland 316L, vilket har varit materialvalet för 

processvattenrören i KA3. Gropfrätning runt svetsar har dock inneburit att rören måste 

bytas efter endast drygt 5 år i drift. 

 Ferritiska rostfria stål har god hållfasthet men sämre motstånd mot korrosion jämfört 

med austenitiska rostfria stål. 

 Rostfria duplexstål är tvåfas-stål som består av ungefär hälften austenit och andra 

hälften ferrit. Duplexstål kombinerar austenitens seghet med ferritens hållfasthet. 

Rostfritt duplexstål av sorten 2205 kommer delvis att användas som materialval vid 

byte av processvattenrör i KA3[3]. Kritisk gropfrätnings- och 

spaltkorrosionstemperatur är generellt sett högre för duplexstål jämfört med likvärdiga 

austenitiska stål, tack vare dess högre innehåll av krom och kväve[4]. 

Andra material än stål anses inte nödvändigt att behandla, vilket diskuterades i rapporten om 

materialval vid byte av processvattenrör i KA3[3], på grund av höga kostnader eller låg 

hållfasthet. Ej heller är vikten för dessa konstruktioner kritisk. 

För att välja rostfritt stål med avseende på motstånd mot lokal korrosion, kan stål rangordnas 

mot varandra med hjälp av kritisk gropfrätnings- och spaltkorrosionstemperatur (CPT och 

CCT). CPT och CCT innebär för vilken temperatur och över, gropfrätning respektive 

spaltkorrosion uppkommer i en viss miljö inom 24 timmar. De skiljer sig alltså beroende på 

den omgivande miljön och kan uppskattas enligt följande formler:[4] 

 CPT = konstant + %Cr + 3,3*(%Mo + 0,5*%W) + 16*%N 

 CCT = 3,2*%Cr + 7,6*%Mo + 10,5*%N – 81 

I Figur 14 visas CPT och CCT för ett urval av legeringar. 4307 motsvarar 304L och 4404 

316L. CPT testades enligt metoden ASTM G150 i 1M NaCl och CCT enligt ASTM G 48 i 6 

% FeCl3 + 1 % HCl. Dessa lösningar skiljer sig mycket mot det aktuella processvattnet men 

resultatet ger en indikativ rankning mellan materialen. 
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Figur 14. CPT och CCT för ett urval av legeringar
[22]

. 

Gropfrätningsekvivalenten (PREN) ger en grov ranking av legeringars resistans mot 

gropfrätning och beräknas enligt följande formel[4]: 

 PREN = %Cr + 3.3*%Mo + 16*%N 

PREN-värden för några utvalda legeringar visas i Tabell 3: 
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Tabell 3. PREN-värden för några utvalda legeringar
[22]

. 

  PREN 

304L 18 

316L 24 

LDX 2101 26 

2304 26 

LDX 2404 33 

2205 35 

 

Av formlerna ovan kan ses att krom, molybden och kväve är de legeringsämnen som är 

viktigast för att uppnå hög resistens mot lokal korrosion. 

Outokumpu har genomfört laborativa tester för att bestämma CPT och CCT vid olika 

temperaturer och kloridhalter, vilket kan ses i Figur 15, med data från Outokumpu Corrosion 

Handbook[22]. Materialval kan dock inte endast bestämmas utifrån nedanstående diagram, 

eftersom även andra faktorer inverkar på korrosionsbeteendet hos ett material. 

 

 

Figur 15. Ingenjörsdiagram som indikerar högsta tillåtna temperatur och kloridhalt för några legeringar, 

som visar om lokal korrosion uppkommer
[22]

. 

7.3 Katodiskt skydd 

Principen går ut på att göra skyddsobjektet till katod i en elektrokemisk cell. Katodiskt skydd 

sker genom att belasta skyddsföremålet med en katodisk ström för att åstadkomma en 

sänkning av elektrodpotentialen. Detta sker genom att antingen applicera galvaniskt skydd 

eller påtryckt ström och resulterar i en negativ polarisation, vilket avsevärt kan sänka 

20

30

40

50

60

70

80

100 1000 10000

°C 

Cl- (mg/l) 

304L, spaltkorrosion

304L, gropfrätning

316L, spaltkorrosion

316L, gropfrätning

2205. spaltkorrosion

2205, gropfrätning



21 

 

korrosionshastigheten genom att materialet immuniseras. Pourbaix, eller Potential-pH-

diagrammet, i Figur 16 visar järns stabilitetsområde vid varierande potential och pH i vatten, 

vid 25˚C.  

 

Figur 16. Potential-pH-diagram för Fe-H2O vid 25˚C
[17]

.  

Principen bygger på att skyddsobjektet immuniseras för att motstå korrosion. Detta kan 

appliceras genom flera olika metoder, av vilka några följer nedan. 

7.3.1 Galvaniskt skydd 

Galvaniskt skydd kan appliceras genom att en offeranod av mindre ädel metall, exempelvis 

zink, aluminium eller magnesium, kopplas till skyddsföremålet. Den mindre ädla metallen 

offras för att skydda basmetallen. Detta illustreras i Figur 17. I Tabell 2 visas den galvaniska 

spänningsserien för ett urval av material i havsvatten vid 20°C. 

 

Figur 17. Galvaniska korrosionsceller där a) zink offras till förmån för järn och b) järn offras till förmån 

för koppar
[6]

. 

7.3.2 Förzinkning 

Förzinkning innebär att exempelvis stål beläggs med zink. Då skador uppkommer på 

beläggningen som blottar stålet bildas en galvanisk cell och zinken offras till förmån för 

stålet. Förzinkning kan ske med flera metoder. Den kanske vanligaste metoden, som också ger 

http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=PtvM33BoC0uIJM&tbnid=OVaAcInYndOsLM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=galvanic_corrosion&ei=OtKdUaqmMMmp4gTVhYGIAQ&psig=AFQjCNG1_6suk41tZr1Nzk3r1wwjRlFv-Q&ust=1369383866835053
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tjockast beläggning, är varmförzinkning. Vid varmförzinkning rengörs skyddsobjektet, 

varefter det doppas ner i ett bad av smält zink och skapar en beläggning på mellan 70-200 µm. 

Vidhäftning mellan zink och stål sker genom att en legering av zink och stål bildas i 

gränsskiktet, vilket skapar en god adhesion. Livslängden för beläggning står i proportion mot 

tjockleken. Tjockleken vid varmförzinkning av stål beror i hög grad på kiselhalt, men också 

på fosfor- och aluminiumhalten i stålet. För aluminiumfria stål uppnås en god tjocklek med en 

kiselhalt mellan 0,15-0,35 %. För att erhålla en god vidhäftning och ytfinish för stål 

innehållande aluminium, ska den sammanlagda kisel- och fosforhalten inte överstiga 0,3 %. 

Ej heller bör den totala andelen kisel och fosfor vara 0,03-0,14 %, vilket kallas ”Sandelin-

området” och ger mycket grova zinkskikt med dålig vidhäftning. Zinkskiktet bör inte vara för 

tjockt, eftersom tjocka lager tenderar till att bli spröda.[21] 

Zinkbeläggningens korrosionshastighet beror på den omgivande miljön och är svår att 

förutsäga utan att utföra försök i aktuell miljö. I industriell miljö med hög korrosion (C5-I), är 

korrosionshastigheten ca 5 µm per år. I vätskor är korrosionshastigheten för zink generellt låg 

vid pH 5,5-12. Vid strömningshastigheter högre än 0,5 m/s hindras bildning av skyddsskikt på 

zinkytan, vilket påskyndar korrosion. Temperaturer över 60-70°C kan leda till 

polarisationsväxling, vilket innebär att zink blir mer ädelt än stål. Närvaro av kloridjoner och 

svaveldioxid påskyndar korrosionen.  

7.3.3 Påtryckt ström 

Katodiskt skydd med påtryckt ström från en yttre strömkälla, i närhet av en olöslig anod, 

illustreras i Figur 18. Ett likströmsaggreagat omvandlar växelström till likström och matar 

skyddsobjektet med ström. Anoden kan exempelvis bestå av olika legeringar av titan, platina, 

grafit och kisel. Detta sker genom att skyddsföremålet kopplas som katod och strömmen som 

flödar genom skyddsföremålet polariserar det, vilket leder till en sänkning av 

elektrodpotentialen. Detta illustreras med blått i Pourbaix-diagrammet i Figur 16, där 

elektrodpotentialsänkning ger immunisering av järn. 

 

Figur 18. Principen för katodiskt skydd med påtryck ström. 

Det som avgör det katodiska skyddets effektivitet är skyddsföremålets elektrodpotential vid 

belastning med katodisk ström. Tillräcklig skyddspotential för järn och stål, relativt en 

koppar-/kopparsulfatelektrod, i korrosiva miljöer rekommenderas vara mindre än -0,85 volt. 
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För rostfritt stål av typ 304, i havsvatten, bör potentialen vara mindre än -0,35 volt. Under 

dessa värden på skyddspotentialen, anses korrosionen vara försumbar under de flesta 

förhållandena.[1] 

För att skydda hela den önskvärda konstruktionen krävs det att strömstyrkan per ytenhet 

(A/m2) är stor nog. Erforderlig strömstyrka för obelagt stål är exempelvis 150-300 mA/m2 i 

strömmande havsvatten. Om ytan är belagd blir dock strömbehovet avsevärt mindre. Med 

epoxybelagt stål är strömbehovet endast 0,01-0,1 mA/m2 och strömspridningen blir mycket 

god över hela konstruktionen.[1] 

Vid kombination av katodiskt skydd och organiska beläggningar måste alkalibeständiga 

beläggningar väljas, som exempelvis epoxi. Alkalibildning kan leda till kalkbeläggning på 

ytan, vilket ytterligare minskar strömbehovet och kan leda till överskydd. Överskydd kan 

resultera i vätgasutvecklig på den skyddande ytan, vilket kan leda till väteförsprödning.  

Sekundärverkan, ibland benämnt läckströmskorrosion[1], innebär att korrosion uppkommer 

hos närliggande, icke skyddade, konstruktioner. Läckage av ström in i en närliggande 

konstruktion orsakar då korrosion i den/de punkter där strömmen går ut hos den närliggande 

konstruktionen. Sekundärverkan måste därför tas i beaktande vid design av katodiskt skydd 

med påtryckt ström. 

För att undersöka det katodiska skyddets verkan mäts elektrodpotentialen. Detta sker genom 

mätning av potentialskillnaden mellan en referenselektrod och skyddsobjekt, vilket kopplat 

till likströmsaggregatet styr strömutmatningen. Referenselektroden kan exempelvis vara av 

koppar/kopparsulfat eller zink. 

7.4 Anodiskt skydd 
Anodiskt skydd sker genom en ökning av elektrodpotentialen från aktivt till passivt tillstånd, 

vilket illustreras med grönt i Pourbaix-diagrammet i Figur 16. Passiveringen av materialet 

sker då passiveringspotentialen överskrids vilket minskar korrosionen avsevärt. 

Strömbelastningen får dock ej höjas för mycket, vilket kan leda till uppkomst av transpassiv 

korrosion eller gropfrätning. Strömtäthet som en funktion av elektrodpotential visas i Figur 19 

a). Ökad strömtäthet innebär ökad korrosionshastighet för materialet. Vid 

passiveringspotentialen minskar korrosionshastigheten drastiskt. Ökar potentialen för mycket 

inträder transpassiv korrosion. 
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Figur 19. Anodisk polarisationskurva för rostfritt stål i a) svavelsyra och b) kloridhaltig svavelsyra
[1]

. 

Det är främst i aggressiva miljöer för passiverbara material, exempelvis rostfritt stål, som 

anodiskt skydd appliceras eftersom kromet i rostfritt stål har passiverande egenskaper. 

Rostfritt stål är dock särskilt känsligt för gropfrätning och spaltkorrosion. Om 

gropfrätningspotential uppnås på polarisationskurvan, börjar strömtätheten stiga och 

gropfrätning initierar, vilket illustreras i Figur 19 b). Spaltkorrosion inträffar också enligt ett 

liknande förlopp.[1] 

7.5 Kemisk rening 
Genom att rena processvattnet från korrosiva ämnen kan vattnets korrosivitet minskas. 

Korrosionsproblemen skulle minskas och skulle göra det möjligt också för mindre ädla 

material att motstå korrosion. De vanligaste teknikerna för processvattenrening följer nedan:  

 Omvänd osmos (RO) bygger på att vatten pressas genom ett semipermeabelt 

membran, medan joner och större partiklarna fastnar på membranet. Med ett tryck 

högre än det osmotiska trycket, pressas vatten genom membran från lägre till högre 

koncentrationsgradient.  

 RO används bland annat för att producera dricksvatten från havsvatten, i länder med 

brist på sötvatten. 

 Vid kemisk fällning tillsätts ämnen som reagerar med önskvärt ämne, varpå utfällning 

följt av filtrering sker. 

 Reaktiva filter binder ämnen till filtermaterialet med olika fastläggningsprocesser. 

Filtret måste bytas då det mättats på näringsämnen. 

7.6 Korrosionssimulering 
För att uppskatta korrosionsbeteendet hos en konstruktion kan exempelvis 

simuleringsprogrammet Comsol med tillägget ”Corrosion Module” användas. Erforderligt 

korrosionsskydd kan uppskattas med hjälp av simuleringar. Från exemplet i Figur 20 

undersöks positioneringen av offeranoder för optimera att korrosionsskyddet. 
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Figur 20. Exempel på undersökning av elektrodpotentialen hos en oljeplattform med galvaniskt skydd, 
för att optimera placeringen av offeranoderna

[19]
. 

Simuleringar kan också göras av exempelvis katodiskt skydd med påtryckt ström, anodiskt 

skydd etc. Programmet tar även hänsyn till lokal korrosion, passivering, beläggningar m.m. 

Comsol är baserat på finita elementmetoden och ställer upp beräkningsmodeller och teori för 

att simulera problemställningar.  
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8. Korrosionsprovning 

En aktiv metod för korrosionsskydd är val av ett ädlare material som står emot korrosion 

bättre. Endast stål behandlas, eftersom andra material inte anses nödvändigt att behandla på 

grund av stålets goda hållfasthet och relativt låga pris. Vikten för dessa konstruktioner är inte 

heller kritisk. Rostfritt stål bildar tillsammans med syre ett passiverande skikt på ytan, 

bestående av kromoxid, som skyddar mot korrosion. Det finns många olika kvaliteter av 

rostfritt stål på marknaden, där legeringsinnehåll är det som skiljer dem åt. Högre 

legeringsinnehåll ger bättre motstånd mot korrosion men samtidigt ett dyrare stål, vilket gör 

det till en avvägning att utse stålkvalitet.  

Prov i aktuell miljö innebär fält- eller driftförsök i aktuell miljö, under driftmässiga eller så 

nära driftmässiga förhållanden som möjligt. Provning i aktuell miljö kräver ofta lång 

exponeringstid. Vid provning i laboratoriemiljö simuleras driftförhållandena, vilka är svåra att 

få helt överensstämmande med verkligheten. Om tiden för korrosionsprovning är begränsad 

kan det vara fördelaktigt att utföra accelererad provning i laboratorium.  

8.1 Nedsänkningstest 
Som underlag till materialvalsdelen utfördes nedsänkningstester av olika material i aktuell 

miljö. Materialen för provning är konstruktionsstålet 1312, det austenitiska rostfria stålet 

316L, samt det duplexa rostfria stålet 2205. Anledningen till att just dessa material utsågs för 

provning, beror på att 1312 är det aktuella materialet för förtjockararmar och separatorkar. 

316L (”rostfritt syrafast”) är ett vanligt material för kontakt med processvatten vid LKAB och 

Duplex 2205 ansågs i en rapport[3] vara ett lämpligt materialval för processvattenrör i KA3. 

Kemiska sammansättningen för de olika stålen visas i Tabell 4. 

 Tabell 4. Kemisk sammansättningen för de 
aktuella stålsorterna.  

  Cr Ni Mo Mn N Si C 

SS 1312 - - - 0,55 - 0,15 0,2 

Austenitiskt 316L 17,2 10,1 2,1 2 - - 0,02 

Duplex 2205 22 5,7 3,1 - 0,17 - 0,02 

 

Provbitar med arean 257 cm2 (1312: 180*70*1 mm, 316L: 180*57,1*2,5 mm, 2205: 

180*68,6*2 mm) tillverkades och ett hål borrades för upphängning. Även provbitar av 316L 

och 2205 med en svets provades. Svetsningen utfördes hos Outokumpu i Avesta och 

svetsparametrar för provbitarna beskrivs i Tabell 5.  
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Tabell 5. Svetsparametrar för svetsade provbitar. 

 
316L 2205 

Tjocklek, provbit (mm) 1,5 3 

Svetstyp 
 

MAG 

Skyddsgas Ar 
Ar, He, CO2 
(Mison 2He) 

Spänning (V) 17,7 23,8 

Ström (A) 52 83 

Svetshastighet (mm/s) 6,8 
 

Svetslängd (mm) 60 60 

Trådmatning (mm/s) 27 8,1 

 

De icke svetsade provbitarna nedsänktes i förtjockaren 7/5 och de svetsade 23/5. Provbitarna 

togs upp för undersökning 17/7. 

Resultatet från provningen visade på ingen korrosion hos de rostfria provbitarna, vilket också 

var fallet för de svetsade provbitarna.  Konstruktionsstålet 1312 uppvisade som väntat 

korrosion och var täckt av ett tjockt lager korrosionsprodukter, vilket visas i Figur 21.  

 

Figur 21. Tjockt lager korrosionsprodukter hos SS 1312 efter nedsänkningsprovning. 

Vid upptagning av provbitarna täcktes de av ett tjockt lager, se Figur 22, vilket troligen är 

orsakat av flockningsmedlet och mikrobiell aktivitet.  
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Figur 22. Provbitarna var vid upptagning täckt av ett tjockt lager. 

Algpåväxt i Figur 23 visar tydligt på hög mikrobiell aktivitet i processvattnet.  

 

Figur 23. Algpåväxt visar på hög mikrobiell aktivitet i processvattnet. 
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9. Förslag på korrosionsskydd 

9.1 Förtjockararmar 
Den optimala lösningen för förtjockarmarna är att byta ut nuvarande armar till ett rostfritt stål 

som står emot den aktuella miljö. Att beställa och tillverka nya armar är en tidskrävande 

process och inte något som är aktuellt inför kommande underhållsstopp, eller innan nuvarande 

förtjockararmar behöver bytas ut. Att komplettera korrosionsskyddet hos nuvarande 

konstruktion är därför önskvärt och ett lämpligt komplement till beläggningen är ett katodiskt 

skydd. Tack vare att beläggningen skyddar den stora huvudelen av konstruktionen blir 

strömbehovet från det katodiska skyddet lågt. 

Förtjockararmarna är en rörlig konstruktion och därför är det praktiskt svårt att applicera en 

ström på konstruktionen. Att montera offeranoder på konstruktionen utgör ett gott 

komplement till områden där beläggningen skadats.  

De vanligaste typerna av offeranoder som används för offshorekonstruktioner består av zink 

eller aluminium. Fördelen med aluminium är dess högre elektrokemiska kapacitet som är 

nästan tre gånger högre än zink. Det är viktigt att anodmaterialet håller god kvalitet, annars 

finns risken att ett passiverande ytskikt bildas hos anoden. Exempelvis får en zinkanod endast 

bestå av en mycket liten andel järn och aluminiumanoder legeras med indium, för att undvika 

passivering. 

En förutsättning för att anoden ska fungera är elektrisk kontakt med skyddsobjektet. Anoden 

får inte heller övermålas. Då anoderna varit utan kontakt med vatten ska de kontrolleras och 

om nödvändigt rengöras. 

9.1.1 Åtgång av anoder 

Åtgången av anoder för en konstruktion nedsänkt i vatten kan uppskattas genom beräkning. 

Den totala massan offeranoder för att skydda förtjockararmarna katodiskt beräknas enligt 

följande formler, hämtade från Det Norske Veritas[18]: 

  
           

   
 

Icm [A] är den genomsnittliga efterfrågade strömmen, tf [år] efterfrågad livslängd hos det 

katodiska skyddet, 8760 är antalet timmar på ett år, u designfaktor för anoden och ε [Ah/kg] 

den elektrokemiska kapaciteten hos anoden. Den genomsnittliga efterfrågade strömtätheten, 

Icm, beräknas enligt följande formel: 

               

där Ac [m2] är skyddsföremålets totala area, icm [A/m2] är den rekommenderade 

medelströmtätheten, vilken hämtas ur tabell. fcm är den genomsnittliga nedbrytningsfaktorn 

för beläggningen på konstruktionen, vilken beräknas enligt följande:  
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a och b är konstanter som hämtas ur tabell, vilka beror på beläggning och omgivning. Genom 

att lägga ihop de ovanstående ekvationerna fås följande: 

  
       (    

  
 )         

   
 

Den totala arean för konstruktionen, Ac, uppskattas till 100 m2 och den efterfrågade 

livslängden, tf, bestäms till 6 år. Ur tabell hämtas följande värden: icm=0,08+0,001*10=0,09 

A/m2 (subtropiskt vatten korrigerat för en temperatur på 35˚C), a=0,02, b=0,012 (kategori III 

beläggning), u=0,90 (L>4r för anoden), εzink=810 Ah/kg och εaluminium=2440 Ah/kg.  

Detta ger en beräknad total åtgång av offeranoder, med en beräknad livslängd av sex år, för 

det katodiska skyddet enligt följande: Mzink=36,4 kg och Maluminium=12,1 kg. 

Antalet erforderliga anoder beräknas enligt följande:  

  
 

     

 

där N är antalet anoder, M den totala erforderliga massan anoder och manod är massan per 

anod. 

9.1.2 Design och montering av anoder 

För att uppnå bästa effekt av det katodiska skyddet, ska anoderna placeras jämnt över 

skyddsföremålet för att producera en jämn strömfördelning över ytan. Detta gör dock att 

infästning av anoder blir mer krävande, i och med att påsvetsning av anoder på 

konstruktionen erfordras. Ett alternativ är att fästa anoderna i befintliga skruvförband. Många 

typer av design finns tillgängliga för anoder. En lättinstallerad anod visas i Figur 24 a). 

Aluminiumanoden har en kärna och gänga av stål, vilket gör att anoden håller samman, även 

om en stor del av den förbrukats. På befintliga skruvförband kan anoden monteras på en 

förlängningsmutter, vilken visas i Figur 24 b). Detta medför enkel och snabb montering. 

 

Figur 24. a) Offeranod av aluminium från tillverkaren Performance Metals Products och b) 

förlängningsmutter
[20]

. 

I Figur 25 åskådliggörs en idéskiss på möjlig infästning av offeranoderna hos befintliga 

skruvförband.  
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Figur 25. Principskiss för infästning av anoder i de befintliga skruvförbanden hos konstruktionen. 

Figur 26 visar exempel på möjlig infästningsplacering, i montagaskarv, av offeranoder. 

 

Figur 26. Exempel på möjlig infästning för offeranod. 

När aluminium används som anod är det viktigt att förzinkade skruvförband inte används. 

Detta beror på att aluminium är ädlare än zink, vilket skulle leda till att de zinkbelagda 

skruvarna offras till förmån för aluminiumanoderna. Detta kan leda till glapp hos 

skruvförbanden inom relativt kort tid. Mest lämpade materialval för skruvförband är rostfritt 

stål, men även lägre legerade skruvförband av stål kan användas.  

Lägre legerade skruvförband kan med fördel målas, men målning får ej ske i kontakten skruv-

förlängningsmutter-anod och konstruktionen, eftersom det katodiska skyddet kräver god 

elektrisk ledningsförmåga mellan anod och skyddsobjekt. Nedslipning av beläggning mellan 

bricka och konstruktion bör ske för att säkerställa god ledningsförmåga. 

I Tabell 6 visas några tillgängliga storlekar av ovan nämnd offeranod, samt antal anoder som 

krävs för att uppnå katodiskt skydd med en beräknad livslängd av 6 år. 
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Tabell 6. Några tillgängliga anoder på marknaden
[26]

.  

Type 
Thread 

UNC 

ANODE 

DIAM. 

ANODE 

LENGTH DIAM. 

Inner 

(mm) 

Std. 

Pack 

Ship 

Weight 

(kg) 

List 

Price 

Anode 

Weight 

(kg) 

Antal 

anoder 

(st) inch mm inch mm 

AE-7 3/4-10 1  1/16 27,0 5       127,1 1,6 10 2,8 $8,13 0,20 62 

AE-7A 3/4-10 1  1/16 27,0 10       254,1 1,6 10 4,8 $15,50 0,39 31 

AE-7B 3/4-10 1     25,4 14     355,7 1,6 10 5,7 $21,38 0,48 25 

AE-7D 3/4-10 1     25,4 16     406,6 1,6 10 6,4 $24,31 0,55 22 

AE-8A 3/4-10 1  1/16 27,0 6       152,5 1,6 10 2,1 $12,17 0,23 52 

AE-8B 3/4-10 1  1/16 27,0 10       254,1 1,6 10 3,2 $19,75 0,39 31 

AE-8E 3/4-10 1     25,4 14     355,7 1,6 10 4,8 $27,33 0,48 25 

AE-8F 3/4-10 1     25,4 16     406,6 1,6 10 5,7 $31,14 0,55 22 

 

Också för fasta detaljer i förtjockaren som ligger under vattenytan, såsom exempelvis 

spolränna, centrumring och vattenfördelare, kan denna åtgärd nyttjas. Byte av anod bör ske då 

max hälften av anoden förbrukats. 

9.2 Separatorkar 
Ommålning av karen med ändamålsenlig skyddsfärg av korrosivitetsklass Im 2 och bra utfört 

underarbete, skulle ge ett betydligt mer korrosionsbeständiga kar. Grundproblemet skulle 

dock kvarstå på ytor där färgen skadats. Att liksom förtjockararmarna applicera ett katodiskt 

skydd med offeranoder eller med påtryckt ström, är inte en lämplig åtgärd eftersom dessa 

metoder kräver kontakt med elektrolyt. Endast en liten del av karen är i ständig kontakt med 

elektrolyten.  

Varmförzinkning av karen innebär blästring och rening, varpå karen sänks ned i smält zink. 

Zinklösningen vidhäfter då konstruktionen och skapar en beläggning som även skyddar där 

beläggningen skadats. Konstruktionsstålet 1312 är aluminiumfritt och består av 0,25 % 

kisel[23], vilket troligen kommer att ge ett relativt tjockt zinklager med god vidhäftning.  

Karens konstruktion är inte helt simpel vilket kan ge problem vid blästring.  

Livslängden för beläggningen är svår att förutsäga. Korrosionshastigheten uppskattas till cirka 

5 µm per år i tung industriell miljö och 25 µm i havsvatten. Karen är i kontakt med slurry 

vilket medför att nötningen blir större jämfört med endast vatten. En parameter att ta hänsyn 

till vid varmförzinkning är leveranstiden. Under ett underhållsstopp ska karen monteras ner 

och tillbaka, transporteras fram och tillbaka till verkstad och arbete ska utföras. Närmsta 

verkstad med all erforderlig utrustning för varmförzinkning av karen ligger i Skellefteå, vilket 

är drygt 45 mil enkel väg. Varmförzinkning anses därför inte som en lämplig åtgärd för karen. 

Byta ut befintliga kar till rostfritt stål ger högsta investeringskostnaden men också bästa 

livslängden. För att uppnå högsta möjliga livslängd ska ett rostfritt stål som står emot den 

aktuella miljön väljas. Figur 27 visar ett ingenjörsdiagram[22] med indikativa gränser för de 

rostfria stålen 304L, 316L och 2205, gällande kritisk spalt- och gropfrätningstemperatur vid 

olika kloridhalter. Punkterna i diagrammet visar temperatur och kloridhalt vid 27 
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provtagningstillfällena mellan februari 2009 till december 2012. Diagrammet tar dock endast 

hänsyn till kloridhalt och temperatur. I processvattnet finns många andra ämnen som både kan 

medverka till och hämma korrosion.  

 

Figur 27. Ingenjörsdiagram
 
med kritisk spalt- och gropfrätningstemperatur, vid olika kloridhalter, för de 

rostfria stålen 304L, 316L och 2205. Punkterna i diagrammet visar kloridhalt och temperatur vid olika 

provtagningstillfällen. 

Av diagrammet framgår det tydligt att korrosion kommer uppstå vid val av 304L, vilket är 

fallet i garantiärendet med åtta av de 36 karen. Ett bättre materialval är stål 316L, vilket redan 

används till stor del inom LKAB som industrivattenrör. Problem med korrosion har dock 

uppstått i närhet av svetsar hos rör av 316L. Detta beror enligt externa rapporter på bristfällig 

svetsning[8][9]. Svetsning av kar är mindre komplicerat, eftersom det är lättare att komma åt 

med skyddsgas och därför kommer troligen inte samma problem uppstå.  

Halten korrosiva ämnen ökar och det är svårt att förutsäga hur långt detta kommer fortgå. Ett 

material med nog högt korrosionsmotstånd måste väljas, som också står emot korrosion om 

10 år. 316L står emot korrosion, men det är inte säkert att så är fallet i framtiden. Ett material 

som sannolikt kommer göra det även i framtiden är det duplexa rostfria stålet 2205. 

Tack vare ferriten är hållfastheten mycket högre för duplexa stål, vilket gör det möjligt att 

använda tunnare gods vid tillverkning och därmed spara in på materialkostnaden. 

9.3 Skruvförband 
Glapp i skruvförbanden beror på materialvalet varmförzinkat stål. Det varmförzinkade stålet 

offras till förmån för det mer ädla konstruktionsstålet, vid de ställen där beläggningen skadats. 

Varmförzinkade skruvförband bör därför ej användas. Korrosionen som uppstått i 

montageskarvar beror på sprickbildning vid åtdragning av skruvförbanden. Lösningen på 
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detta är att måla dessa områden med endast täckfärg, vilket ger en väsentligt mindre tjocklek 

och lägre risk för sprickor i färgen  
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10. Resultat och diskussion 

10.1 Materialvalsprovning 
För att undersöka lämpliga materialval, utfördes nedsänkningsprovning av konstruktionsstålet 

SS 1312 och de rostfria stålen 316L och 2205. Även svetsade provbitar av de rostfria stålen 

provades. Resultatet från provningen visade ett tjockt lager korrosionsprodukter på 

konstruktionsstålet över hela ytan. De rostfria stålen uppvisade ingen korrosion.  

Provbitarna var täckta av ett tjockt lager, vilket troligen berodde på flotationsmedelet och 

mikrobiologisk aktivitet. Påväxt av lager kan orsaka mycket ogynnsamma miljöer med stor 

korrosivitet. Påväxten skapar en lokal miljö mellan påväxt och material, där exempelvis 

kloridhalten kan vara betydligt högre med surare miljö som följd. 

10.2 Förtjockararmar 

Nuvarande färg, Jotun Marathon Tankguard HB, är av korrosivitetsklass Im 2 och utgör ett 

gott skydd hos förtjockararmarna. Uppkomna skador i färgen, som i huvudsak är belägna runt 

skruvförband och montageskarvar, har troligtvis uppkommit i samband med montage. Att helt 

undvika skador i samband med montering och åtdragning av skruvförband är inte troligt. 

Sprickor har troligen uppstått på grund av att färgens tjocklek i montageskarvar blir dubbel. 

Eftersom färgen är så pass hård kan följden bli sprickbildning vid åtdragning av skruvförband. 

Genom att endast belägga dessa ytor med grundfärg, reduceras dessa ytors totala tjocklek till 

ca 10 %, vilket minskar risken för sprickbildning avsevärt. 

Förutom att åtgärda uppkomna skador, genom blästring och målning i kontrollerad miljö, kan 

ett katodiskt korrosionsskydd introduceras. Eftersom konstruktionen roterar, är det praktiskt 

svårt att lägga till en yttre ström och därför är ett katodiskt skydd med offeranoder att föredra. 

Eftersom beläggningen är i gott skick och behovet av korrosionsskydd främst gäller runt 

montageskarvar och skruvförband, blir strömbehovet lågt. Detta gör att åtgången av 

offeranoder blir relativt liten. 

Den beräknade totala åtgången av offeranoder, med en livslängd av 6 år för det katodiska 

skyddet, uppgår till följande: Mzink=36,4 kg och Maluminium=12,1 kg. Aluminiumanoder 

lämpar sig väl för denna typ av processvatten och tack vare dess högre elektrokemiska 

kapacitet erfordras mindre mängd, jämfört med zink. Antalet erforderliga anoder beräknas 

enligt följande:  

  
 

     

 

där N är antalet anoder, M den totala massan anoder och manod är massan per anod. 

En ideskiss på infästningsanordning för anoderna kan ses i Figur 25, där anoden monteras på 

en förlängningsmutter, som i sin tur monteras på befintlig skruv i konstruktionen. 

Förlängningsmuttrar måste troligen specialbeställas för att passa både anod och skruvförband. 
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Elektrisk ledning förmåga mellan anoder och konstruktioner är en förutsättning för det 

katodiska skyddets verkan. Därför bör beläggningen slipas ner i kontakten bricka-

konstruktion. 

10.3 Separatorkar 

Separatorkaren är ordentligt angripna av korrosion såväl utvändigt som invändigt. Den 

skyddande färgen är undermålig för ändamålet och blottat konstruktionsstål korroderar med 

hög hastighet i aktuell miljö. Att renovera befintliga kar ses inte som en lämplig åtgärd 

eftersom grundproblemet skulle bestå och livslängden vid en renovering är osäker. 

Byta ut karen till rostfritt stål ger högsta investeringskostnaden, men också längsta 

livslängden. I dagsläget står rostfritt stål 316L emot korrosion. Med en ökande halt korrosiva 

ämnen i processvattnet, är det osäkert om 316L står emot korrosion om 10 år. Ett mer 

motståndskraftigt stål som exempelvis det duplexa rostfria stålet 2205 skulle med stor 

sannolikhet göra det. Duplexa stål har mycket hög hållfasthet och därför kan tunnare gods 

användas, vilket sparar in på materialkostnaden. 

10.4 Skruvförband 
Glapp i skruvförband beror på varmförzinkade skruvar, vilket lett till att zinken offrats till 

förmån för aluminiumanoderna. Glapp kan störa den elektriska ledningsförmågan mellan 

anoder och konstruktion, vilken är av stor vikt att upprätthålla för att säkerställa 

offeranodernas funktion. Mest lämpliga materialval för skruvförbanden är rostfritt stål, men 

lägre legerade skruvförband fungerar också. Sammanfattat nedan: 

 Glapp i skruvförband kan störa den elektrisk ledningsförmågan mellan anod och 

konstruktion. 

 Skruvförband av stål, ej varmförzinkade. 
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11. Slutsatser 

Utifrån resultat och diskussioner presenteras följande lösningsförslag för förtjockararmarna 

och separatorkaren. 

11.1 Förtjockararmar 
Att katodiskt skydda förtjockararmarna med offeranoder anses som den bästa lösningen. 

Offeranoderna fästs i konstruktionens befintliga skruvförband med förlängningsmuttrar. 

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras: 

 12,1 kg aluminiumanoder krävs för 6 års skydd. 

 Anoder med gänga kan monteras i befintliga skruvförband med en förlängningsmutter. 

 Antalet erforderliga anoder anges i Tabell 6. 

 Anoder ska ”placeras jämt över konstruktionen”. 

 Elektrisk kontakt mellan anoder och konstruktion är en förutsättning. Nedslipning av 

beläggning i kontakten bricka-konstruktion bör utföras. 

 Offeranoder kan även appliceras på andra nedsänkta detaljer i förtjockaren, 

exempelvis inloppsränna, centrumkona och vattenfördelare. 

11.2 Separatorkar 

Att ersätta befintliga separatorkar med rostfritt stål anses var det mest lämpliga lösningen. 

Följande slutsatser dras: 

 Nya kar av rostfritt stål ger lång livslängd. 

 Austenitiska stålet 316L är väl beprövat och står emot korrosion idag. 

 Med stigande halt korrosiva ämnen i processvattnet, är ett säkert val också i framtiden 

det duplexa stålet 2205. 
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12. Fortsatt arbete 

För fortsatta studier av korrosion och förbättringsåtgärder i KA3 vid LKAB i Kiruna 

rekommenderas följande fortsatta arbete: 

 För att bestämma den optimala placeringen av offeranoder på förtjockararmarna kan 

datorsimulering i Comsol Multiphysics, med tillägget Corrosion Module, utföras.  

 Utvärdering av offeranodernas verkan på förtjockararmarna, genom att undersöka 

korrosionens utbredning vid installation och fram till nästa underhållsstopp. 

 Försök för att bestämma korrosionshastigheten hos varmförzinkade beläggningar i 

processvattnet. 

 Studie av framtida förväntningar för processvattnets korrosivitet. 

 Djupare utredning kring kemisk rening av de korrosiva ämnena i processvattnet. 

Rening av processvattnet är dessutom intressant ur processynpunkt och kan leda till en 

bättre produkt. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Kemiska sammansättningen för processvattnet vid överloppet i KA3:s förtjockare. 

Datum Temp. pH Kond. Alka- 
NH4-

N 
NO3-

N F Cl SO4 Ca K Mg Na Si Ytspänning 

  °C   mS/m linitet mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mN/m 

2009-
02-24 20,9 8,2 313 0,85 2,8 35 2,8 320 1200 480 99 39 210 7,0   

2009-
03-31 23,3 8,1 339 1,10 2,8 41 3,2 360 1200 450 110 23 230 1,4   

2009-

05-04 28,2 8,1 354 0,96 1,4 38 3,3 370 1200 440 120 41 270 0,9   

2009-
05-26 32,3 8,3 313 0,73 1,8 18 1,7 150 670 410 100 30 210 1,2 72,4 

2009-
08-25 28,5 8,3 260 0,61 1,8 28 2,0 260 910 350 81 22 170 2,3 72,2 

2009-

09-29 29,5 8,2 289 0,66 1,7 32 2,4 300 990 370 88 32 210 9,2 72,4 

2009-
10-27 17,9 8,5 260 0,79 2,1 28 2,1 250 950 340 74 28 180 15,0 72,5 

2009-
11-24 28,7 8,0 312 0,76 2,2 34 2,6 370 1000 370 110 39 250 9,3 72,6 

2009-

12-15 25,8 8,0 300 0,78 1,3 33 2,7 350 1000 400 110 41 340 9,6 72,3 

2010-
01-25 25,8 8,1 331 0,84 1,6 37 2,9 370 1200 430 110 24 260 11,0 72,8 

2010-
02-22 26,6 8,1 389 0,78 1,6 41 3,0 450 1500 510 130 45 290 10,0 72,8 

2010-
03-29 26,7 8,1 335 0,90 1,7 39 2,8 430 1100 410 120 40 280 10,0   

2010-

04-27 24,7 8,0 314 0,92 2,0 36 2,6 350 1100 420 100 32 250 11,0   

2010-
05-25 30,2 8,0 340 0,79 2,1 38 2,6 390 1200 450 110 42 240 11,0   

2010-
06-28 27,4 8,1 278 0,74 0,79 30 2,3 310 900 340 88 28 210 7,5   

2010-

07-27 31,6 8,1 264 0,77 0,31 26 2,3 290 870 310 83 15 190 15,0   

2010-
08-24 34,2 8,1 293 0,85 0,50 28 2,7 360 940 340 110 41 230 12,0   

2010-
09-22 35,3 8,1 295 0,68 0,82 28 2,5 340 990 360 100 35 220 11,0   

2010-

10-26 27,1 8,0 283 0,87 0,71 28 2,6 320 950 350 100 37 220 9,2   

2012-
02-07 25,9 8,0 317 1,10   19 1,5 223 912 350 106 51 260     

2012-
03-06 27,1 8,1 349 0,81   37,9 2,4 436 1130 410 116 41,5 258     

2012-

04-17 27,25 8,1 365 0,86   48,2 2,9 503 1520 466 118 45,6 255   68,9 

2012-
06-04 29,65 8,2 273 0,71   30,7 1,1 310 844 338 90,4 29,5 193 13,7 69,3 

2012-
07-03 29,4 8,0 270 0,60   29 1,6 380 1300 354 86 39,4 190 12,0 53,1 

2012-

10-17 25,9 8,2 262 0,85   15,3 1,6 163 781 361 86,9 32,6 199 15,2 66,3 
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2012-
11-23 27,8 8,2 332 0,81   34,7 2,0 365 1170 440 108 36 242 13,4 69,2 

2012-
12-11 23,5 8,0 323 0,88   23,8 2,0 358 956 450 100 39 240   72,5 

Medel 27,5 8,1 309 0,81 1,6 31,7 2,4 336 1055 396 102 35 233 8,6 72,5 

Std.av. 3,7 0,1 34,8 0,12 0,71 7,6 0,6 80,1 199 53 13,8 8,3 37,9 4,3 0,2 

Antal 27 27 27 27 19 27 27 27 27 27 27 27 27 19 8 
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Bilaga 2. Korrosivitetsklasser för beläggningar i atmosfär enligt SS-EN ISO 12944-2:1998. 

Korrosivitetsklass Miljöns 
korrosivitet 

Utomhus Inomhus 

C1 Mycket liten - Uppvärmda utrymmen 
med torr 

luft och obetydliga 
mängder föroreningar, 

t.ex. kontor, affärer, 
skolor, hotell. 

C2 Låg Atmosfärer med låga 
halter luftföroreningar. 

Lantliga områden. 

Icke uppvärmda utrymmen 
med 

växlande temperatur 
och fuktighet. 

Låg frekvens av 
fuktkondensation 

och låg halt luftföroreningar, 
t.ex. sporthallar, lagerlokaler. 

C3 Måttlig Atmosfärer med viss 
mängd salt eller 

måttliga 
mängder 

luftföroreningar. 
Stadsområden 

och lätt 
industrialiserade 

områden. 
Områden med 

visst inflytande från 
kusten. 

Utrymmen med måttlig 
fuktighet 

och viss mängd 
luftföroreningar 

från produktionsprocesser, 
t.ex. 

bryggerier, mejerier, 
tvätterier, 

uppvärmda ishallar. 

C4 Hög Atmosfärer med måttlig 
mängd salt eller 

påtagliga mängder 
luftföroreningar. 

Industri 
och kustområden. 

Utrymmen med hög 
fuktighet och 

stor mängd luftföroreningar 
från 

produktionsprocesser, 
t.ex. kemiska 

industrier, simhallar, 
skeppsvarv, ej uppvärmda 

ishallar. 
C5-I Mycket hög 

(industriell) 
Industriella områden 
med hög luftfuktighet 

och aggressiv atmosfär. 

Utrymmen med nästan 
permanent 

fuktkondensation och 
stor 

mängd luftföroreningar. 
C5-M Mycket hög 

(marin) 
Kust- och 

offshoreområden 
med stor 

mängd salt i luften. 

Utrymmen med nästan 
permanent 

fuktkondensation och 
stor 

mängd luftföroreningar. 
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Bilaga 3. Korrosivitetsklasser för beläggningar i vatten eller jord enligt SS-EN ISO 12944-2:1998. 

Korrosivitetsklass Omgivning/Användningsmiljö Exempel 

Im 1 Sött vatten Vattenkraftsanläggningar 

Im 2 Havsvatten eller bräckt vatten Hamnanläggningar 

Im 3 Jord Nedgrävda tankar, rörledningar 
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Bilaga 4. Tidsplan för examensarbetet. 

 


