Korrosion i sprinklersystem – kunskap och nytänk
• Vad vet vi om korrosion i Sprinklersystem?
• Rätt hänvisning till nya normer och krav
• Vad är korrosion?
• Vilka problem har vi med korrosion i sprinklersystem?
• Vad kan vi göra för att avhjälpa korrosion?

2015-06-04

1

Vad vet vi om korrosion i Sprinklersystem?
Vi kommer ofta i kontakt med korrosionsklasser
via handlingar exempelvis ”C2, C4 osv.”
Detta gäller endast för atmosfärsmiljö
Vi måste skilja på utvändig och invändig korrosion
(Helt olika miljöer och förutsättningar)
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Korrosion i olika miljöer - Utvändigt
• Atmosfärsmiljöer
• Förr: Lant- Stad-, Marin- och Industriatmosfär
• Problem:
• En stadsatmosfär idag är mycket mindre korrosiv än en stadsatmosfär 1970
(minskning av svaveldioxidhalt i luften)
• Guangzhou i Kina är mycket mer korrosiv än Stockholm C2, Västkusten C4 vid havet

• Nu: Klassificering av hur korrosiv en atmosfär är genom mätning av
korrosionshastigheter för referensmetaller - Korrosivitetsklassificering
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Korrosivitetsklassificering
SS-EN ISO 9223
Bestämning/uppskatting
av korrosivitet:
1.

Ett års exponering av
referensmetaller

2.

Dos-responsfunktioner
för respektive metall

3.

Miljöbeskrivning
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Miljöbeskrivning
C1 - inomhusmiljö

C4-C5M – marin miljö

Foton: Handbok i rostskyddsmålning
(Swerea KIMAB)

C2-C3 – lantlig miljö

Vägtunnel, exempel
C5-CX för zink, C3-C4 för stål
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Sammanfattning utvändig korrosion
• Atmosfärsmiljö - korrosivitetsklassificering enligt ISO 9223, C1-CX
• Anger avfrätning per år för referensmaterial
• Olika material har olika egenskaper C2 för kolstål kan vara C4 för zink
• Antal år skall anges exempelvis C4, Fe, 20 år
• Miljöbeskrivning enligt målningsprogram SS-EN 12944-2 (C1-C5)
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RÄTT HÄNVISNING TILL NORMER

BESKRIVNINGSTEXT-AMA
NORM OCH UTVÄNDIG KORROSION
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Röran i rör och rörstandarder
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Rörstandarder SS-EN 12845
17.1.2 Rörledningar ovan mark
Rörledningar nedströms larmventil skall vara av stål eller koppar (se 17.1.9) eller av annat
material som uppfyller lämpliga krav som är aktuella på den plats anläggningen uppföres.
När stålrör med en nominell dimension mindre eller lika med 150 mm gängas, rillas med
fräsning eller på annat sätt maskinbehandlas, ska rören ha en minsta godstjocklek som
uppfyller ISO 65 M.
När stålrör formas utan att märkbart reducera godstjockleken tex genom rillning genom
valsning eller förberedda rörändar för svetsning, så ska de ha en minsta godstjocklek som
uppfyller ISO4200 område D.
När mekaniska kopplingar används ska den minsta godstjockleken även uppfylla tillverkarens
anvisningar.
ANM. För torrsystem, kombinerade system eller för förutlösningssystem bör i första hand galvaniserade stålrör användas.

2015-06-04

9

SBF 120:7 Tilläggsdokument 2014
Kapitel 17 Rörledningar
Punkt 17.1.2 Rörledningar ovan mark
Rörledningar nedströms larmventilen ska vara stål eller koppar (se 17.19). Normalt används stålrör för minst 12 bars arbetstryck.
Rör av stål ska uppfylla någon av följande standarder:
SS-EN 10217-1, SS-EN 10255-M, SS-EN 10305-3, ASTM 135 eller ASTM 795.
Fogmetod ska vara gängning, svetsning, rillning, flänsförband eller sk. Mekaniska T-rör (an-borrningsbygel)
Stålrör ska ha en godstjocklek som uppfyller ISO 4200 område D, dock kan stålrör som sammanfogas med rillade förband med
kopplingar för aktuell tryckklass som uppfyller SBF 60, välja godstjocklek enligt tabell 17.1.2
Anmärkningar: Stålrör som är intygade/certifierade enligt tidigare krav kan användas under intygets/certifikatets giltighetstid.
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Rörstandarder SBF 120:7 Tabell 17.1.2
DN

Ytterdi
ameter
mm

SBF120:7
Min Godstjocklek
för rill rör

SBF 120:7
Godstjocklek
enligt ISO 4200
Område D,

FM 1630
Minsta
godstjocklek
Rillade rör

NFPA 13
Minsta
godstjocklek
rill rör

25

33,7

1,6

2,0

1,12

1,7(2,8)

3,2

3,2

3,4

32

42,4

1,6

2,3

1,27

1,7(2,8)

3,2

3,2

3,6

40

48,3

1,6

2,3

1,37

1,7(2,8)

3,2

3,2

3,7

50

60,3

1,6

2,3

1,45

1,7(2,8)

3,6

3,6

3,9

65

76,1

2,0

2,6

1,65

2,1(3,0)

80

88,9

2,0

2,9

1,85

2,1(3,0)

100

114,3

2,0

3,2

2,18

2,1(3,0)

150

168,3

2,5

4,0

2,79

2,8(3,4)

200

219,1

2,9

4,5

3,40

---(4,8)
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SS-EN 10255
ISO 65
Serie Medel Serie Medel
(Gängrör)
(Gängrör)

NFPA 13
Minsta
godstjocklek
gängade rör

11

Normer som styr ett gängrör
GÄNGRÖR

TILLVERKNINGSSTANDARD / KVALITETSKRAV
SS-EN Norm (Gällande std) Tidigare Svensk standard

Tidigare Tysk standard

SS-EN 10255

DIN 2440

SMS 326

STÅLSORT
SS-EN Norm (Gällande std) Tidigare Svensk standard

Tidigare Tysk standard

S195T

St 33.2

SS1300

• Kvalitetskrav
• Stålsort
• Dimensionsstandard

Serie Medel skall användas som referens till rörväggtjockleken.
SS-EN 10255 är en tillverkningsstandard som även innefattar
andra väggtjocklekar.
S195T skall användas för att beskriva stålkvaliteten, finns även
andra stålsorter i standarden.
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Beskrivningstext - AMA
PN

R ÖR L E DNING AR M M

P NU.2111 L edningar av s kydds målade s tålrör med medelgods tjoc klek
Norm:
SS-EN 10255 serie Medel
Material:
S195T
Fogmetod:
Gängning
Ytbehandling:
Ex) Blästrade och våtmålade rör 50 mikrometer, miljö: C2 ,20 år
Dimension:
DN 25 - DN 50
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Rörstandarder – Handelstuber/Lättviktsrör
TILLVERKNINGSSTANDARD
SS-EN Norm (Gällande std) Tidigare Svensk standard

Tidigare Tysk standard

SS-EN 10217-1

DIN 1626

SMS 326

DIMENSION OCH VIKTSTANDARD
SS-EN Norm (Gällande std) Tidigare Svensk standard
SS-EN 10220

SMS 1886

STÅLSORT
SS-EN Norm (Gällande std) Tidigare Svensk standard
P235 TR1
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SS 1312

Tidigare Tysk standard
DIN 2458

Tidigare Tysk standard

SS-EN 10220 anger tillåtna
dimensioner och väggtjocklekar men reglerar inte
vilken dimension och
tjocklek som skall tillämpas.

St 37.0
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AMA
PN

R ÖR L E DNING AR M M

PNU.212

Ledningar av svetsade ståltuber

Rillade Lättviktsrör
Norm:
Material:
Certifikat:
Fogmetod:
Ytbehandling 1:
Ytbehandling 2:
Upphängning:

10217-1:2004
P235 TR-1 eller TR-2
FM godkända enligt Class number 1630 och /eller SBSC certifierade
Med godkända och listade kopplingar enligt certifikat
Utvändigt C2, 20 år, RAL 7012 grå Blästrade, Pulverlackerade min 70 mikron
Utvändigt C2, 20 år, RAL 7012 grå målningsprogram enligt SS-EN 12944-2
Enligt certifikat för FM, eller enligt tillverkarens anvisningar för SBF/SBSC

Avluftning skall utföras på högpunkter enligt ritning
2015-06-04
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AMA
PN

R ÖR L E DNING AR M M

PNU.212

Ledningar av svetsade ståltuber

Rillade Handelstuber
Rörväggtjocklekar enligt SS-EN 10255:2004+A1:2007 Table B.1 sid 18
Type L eller ISO 4200:1991 serie D.
Norm:
Material:
Fogmetod:
Ytbehandling 1:
Ytbehandling 2:

SS-EN 10217-1:2004
P235 TR-1 eller TR-2
Med godkända och listade kopplingar
Utvändigt C2, 20 år, Blästrade Ra 20 Pulverlackerade min 70 mikron RAL 7012 grå
Utvändigt C2, 20 år, RAL 7012 grå, målningsprogram enligt SS-EN 12944-2

Avluftning skall utföras på högpunkter enligt ritning
2015-06-04
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Vad vet vi om korrosion i sprinklersystem?
Korrosion i Sprinklersystem
(FM Global report 1982-2001)

28%

• USA - FM Global report 1982-2001
• FM Global Corrosion and Corrosion
Mitigation in FPS

13%

• Svensk statistik?
59%

Våtrörsystem
2015-06-04

Torrörsystem

• Rapporterade incidenter avseende
korrosion (Norge och Danmark)
Delugesystem
17

Vad säger regelverken om korrosion?
1. NFPA 13 och 25

2.
3.
4.
5.

FM Global
SS-EN 12845
SBF 120:7
SBSC

Oerhört bristfällig undantag FM Global som delvis har belyst problemställningarna men det saknas återkoppling
till svenskt regelverk.
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Vad säger SBF 120:7/SS-EN1845 om korrosion?
SBF 120:7/SS-EN 12845 om korrosion:
- Rörledningar ska vara tillfredställande skyddade mot korrosion(SSEN).
- Torrörssystem och förutlösningssystem skall minst uppfylla kraven för korrosivitetsklass C2 enligt
SS-EN ISO 1461 eller SS 3603(SBF) och bör i första hand utföras med galvaniserade stålrör(SSEN).
- Detaljkrav finns i 20.5(SBF) angående invändig kontroll av rörnät( 10 år för torrör, 25 för våtrör).
- Idag ca 30 ord om hur man ska undvika korrosion.
- Och ca 300 ord om hur man i efterhand( efter 10-25 år) ska kontrollera om problemet uppstått.
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Vilka kunskapskrav finns?
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Vad saknas?
SBF 120:7/SS-EN 12845
- Det saknas text om problemställningen med korrosion eller att materialval, projektering och
installationsutförande påverkar anläggnings livslängd kraftigt.
- Inga normativa hänvisningar finns till ISO 1461 samt SS 3603(17.1.2).
Eller ISO9223 samt SSEN 12944-2.
- Inga kunskapskrav finns i normer för Behöriga ingenjörer, Anläggarfirmor eller besiktningsfirmor.
- Branschutbildning?
- Mer fokus på anläggningarnas livslängd?
2015-06-04
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RÄTT HÄNVISNING TILL NYA STANDARDER

INVÄNDIG KORROSION
2015-06-04
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Vad vet vi om invändig korrosion
• Invändigt, torra rör (Torrörsystem Deluge och Pre-action)
• Uppträder där kvarvarande vatten ej dränerats i kombination med luft
i rikliga mängder som ständigt fylls på via kompressor eller från atmosfär
(Oxidationsprocessen stannar inte upp förrän anoden är förbrukad)

• Invändigt, våta rör (Våtrörsystem)

• Korrosionshastighet beror på
• Vattensammansättning
• Syrehalt- (Luftfickor) (Oxidationsprocessen pågår ca 1-2 veckor)
• Kontakt med andra metaller och även grundämnet i sig själv
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Vad vet vi om invändig korrosion
• Invändig korrosion förorsakas av en elektrokemisk reaktion
• Metall, vattensammansättning och syre påverkar
korrosionsprocessen
• Luft är den bidragande orsaken
• Bildar korrosionsprodukter
• Processen stannar upp när syret tar slut (undantag Zn?)
• Det finns ingen samlad strategi i branschen att bekämpa korrosion
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Korrosion av corrodere – gnaga sönder

Metalloxid
Metallsulfid

Metall
produktion

+ Energi

Metall
Korrosion
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Vad är korrosion?
• Torr korrosion
• Kemisk korrosion
• Högtemperaturoxidation

• Elektrokemisk korrosion (Berör Sprinkleranläggningar)
• Går snabbt vid vanliga temperaturer
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Vad krävs för elektrokemisk korrosion?
• Metall
• Potentialskillnad
• Mellan olika metaller
• Mellan delar av metallytan med permanent olika egenskaper, olika
potential
• Mellan små delar av metallytan med olika potential – det har man i
praktiken alltid

• Elektrolyt
• I vatten
• Med vattenfilm på ytan (i atmosfär)
2015-06-04
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Elektrokemisk korrosion

(1) Zn

Metallupplösning sker på anodytan:

Me
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(2) O2 + 2H2O + 4e-

Zn2+ + 2e-

Men+ + ne-

Korrosionscell
Oxidation vid anoden

4OH-

Syrgasreduktion (oftast) sker på katodytan

O2 + 2H2O + 4e-

4OH28

Hur snabbt går korrosionen
Materialegenskaper:
Ädelhet, metallurgiska egenskaper, tendens
att bilda passivskikt i olika miljöer
Miljöförhållanden:
Kemiska förhållanden, driftsförhållanden
Geometriska och mekaniska egenskaper:
Konstruktion, mekanisk spänning
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Hur kan korrosionsangrepp se ut?
Jämn korrosion
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Gropfrätning
Gropfrätning eller punktkorrosion är lokal korrosion som resulterar i frätgropar
O2

OH-

Cl-

H+

H2

Passivfilm
Metall

ClH+

Me2+
H+
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Me2+
Cl-

Gropfrätning drabbas främst
passiverbara metaller som
aluminium och rostfritt stål
Litet ingångshål
stort hålrum under
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Spaltkorrosion
Korrosion som har samband med en smal spalt och sker i spalten eller invid spalten
ClO2 OH-

ClO2

OH-
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O2 OH Me2+

Spaltkorrosion sker i trånga
utrymmen, vanligtvis i
neutral miljö och vid
närvaro av klorider.

+
Me2+ H
ClMe2+
+
H

Cl-
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Bimetallkorrosion
Bimetallkorrosion uppkommer genom verkan av en bimetallcell, det vill säga en
galvanisk cell, där elektroderna består av olika metaller eller andra
elektronledare, till exempel grafit.
Bimetallkorrosion kallas ofta för galvanisk korrosion (har en vidare betydelse).
Exempel:

2015-06-04

Sammankoppling av kolstål och koppar
Kolstålet blir anod och angrips
Kopparen blir katod och angrips inte
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Bimetallkorrosion forts.

Lokal, kraftig, korrosion

Utbredda angrepp

Bimetallkorrosion forts 2
Bra

God ledningsförmåga

Stor anodarea och liten katodarea

Angreppet blir fördelat över en stor yta
på den oädlare metallen

Dåligt

Dålig ledningsförmåga

Liten anodarea och stor katodarea

Angreppet koncentreras vid kontaktstället
på den oädlare metallen
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Bimetallkorrosion - vilka metaller drabbas och drabbar?
Metaller som är känsliga för
bimetallkorrosion:
•
•
•
•

Aluminiumlegeringar
Magnesiumlegeringar
Zink och förzinkat stål
Kolstål, låglegerat stål och gjutjärn
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Metaller som ofta orsakar
bimetallkorrosion:
Kopparlegeringar
• Koppar
• Mässing
• Brons
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Avlagringskorrosion
Korrosion som har samband med en avlagring av smuts eller korrosionsprodukter

Katod (syrgasrik lösning)

vattenfilm

Anod (syrgasfattig lösning
Exempel: Korrosion under löv i hängrännor
2015-06-04
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Selektiv korrosion
Selektiv korrosion hos en legering innebär att legeringskomponenterna löses ut
med olika hastighet

Exempel: Avzinkning hos mässing
ventilspindel i varmvattenledning
2015-06-04

Grafitisk korrosion hos gråjärn
ventil i ledning med havsvatten
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Erosionsskorrosion
Angrepp till följd av samtidig nötning (erosion)
och korrosion i en strömmande vätska

Exempel:

Korrosion hos kopparrör för dricksvatten
vid hög strömningshastighet

Kopparrör med havsvatten
2015-06-04
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Interkristallin korrosion
Korrosion i eller vid korngränser

kromutarmad
zon

anod
kromkarbid

katod

Exempel:
Interkristallin korrosion på rostfritt
stål med hög kolhalt vid svets.
Kan uppstå om stålet har sensibiliserats d.v.s.
värmebehandlats i eller svalnat genom
temperaturintervallet 500-900°C.
Sällan ett problem med moderna rostfria stål (låg
kolhalt)
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Spänningskorrosion
Korrosion som orsakas av
dragspänningar i ett viss
korrosionsmedium
Orsakas av en samverkan mellan:
• Miljö
• Dragspänningar
• Förhöjd temperatur, >50°C
Miljöer som kan ge spänningskorrosion:
• Kloridhaltiga lösningar, Cl• Heta alkaliska lösningar
Exempel:
Spänningskorrosion på rostfritt stål
i kloridhaltig miljö vid hög temperatur
2015-06-04
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Spänningskorrosion vid låg temperatur

Syrafast
Rostfritt austenitiskt rostfritt stål
stål

Korrosionsutmattning
Korrosion som orsakas av växlande spänningar i ett viss korrosionsmedium

• Orsakas av en samverkan mellan cyklisk belastning och
en korrosiv miljö
• Kan uppstå i miljöer som är ”ofarliga” med hänsyn till
andra korrosionsformer
• Kan uppstå vid rumstemperatur
Exempel: Korrosionsutmattning hos kopparrör för dricksvatten
vid felaktig montering av rören
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Expansionsslinga av koppar i
varmvattenledning
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Mikrobiell korrosion
Ingen korrosionstyp utan en samlingsbeteckning på korrosion som möjliggörs eller
påskyndas av mikroorganismer

• Mikroorganismer bildar en biofilm som ändrar miljön så att korrosion
underlättas
• Ger avlagringar som kan ge avlagringskorrosion
• Vissa bakterier producerar korrosiva ämnen
• Vissa sulfatreducerande bakterier (SRB) katalyserar reduktion av sulfat till sulfid, sulfiden i
sin tur kan oxidera järn och bilda järnsulfid – förekommer i jord utan tillgång till syre (syret
förbrukat av andra mikroorganismer)

• Vissa bakterier underlättar syrereduktionen vilket kan ge gropfrätning av rostfria
stål
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Mikrobiell korrosion i sprinklersystem
• Mikrobiell korrosion (MIC) kräver

• Mikroorganismer
• Näring
• Sker både med syre (aeroba bakterier) och utan
(anaeroba)
• Lämpliga miljöförhållande (temperatur, pH etc.)
• Störst risk med stillastående vatten

• Bildar biofilm som

• Underlättar initiering av gropfrätning
• Ger avlagringar
• Höjer korrosionspotentialen för rostfria stål - risk för
spaltkorrosion eller gropfrätning

2015-06-04

45

Vattenlinjekorrosion
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Förzinkade rör in / utvändigt för Torrörsystem
• Torrörsystem, Krav galv- utvändig miljö
• Zinken skyddar stålet även i skador
• Zinken skyddar sig själv genom sin passivfilm
• Skikttjocklek + miljö bestämmer livslängden
• Kondens ger kraftig korrosion
• Indunstade salter binder fukt och ger droppar med
koncentrerad saltlösning: ger gropfrätning
• Voluminösa korrosionsprodukter
• Omväxlande torra förhållanden krävs för skyddande
passivfilm på zink.
Kvarstående vatten är ett stort problem

Kolstål exempel P235 TR1-2 material våtrörssytem
• Utvändigt
• Kolstål rostar i atmosfärsmiljö luftfuktighet > 60% (exp.)
• Yttre miljö bestämmer hastighet C1-C5 (CX)
• Passivfilm bildas för kolstål men ger dåligt skydd, ytbeh.

Luft i
systemet

Invändigt
• Korrosion begränsas av syrehalt och avstannar då syret är
förbrukat. Normalt 1-2 veckor (avluftning krävs)
• Fe ger ingen påvisbar vätgasutveckling när syret är förbrukat
• Stillastående vatten ger avlagringskorrosion
• Korrosion uppträder främst i gravitationsriktningen och det är
rekommenderat att svetssömmen vänds mot taket eller minst
45 grader från golvnivå. (FM Global)

Avluftat
system

RAPPORTERADE PROBLEM MED VÄTGASUTVECKLING

GALVANISERADE VÅTRÖRSYSTEM

2015-06-04
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Rapportering från Norge våren 2014:
•
•
•
•
•
•

Pressrör går isär i boendesprinkler – högt tryck 30 bar
Rör hoppar isär vid koppling, 34 -35 bar – stor vattenskada
Tryckökninger i våtanläggningar – 35 bar
Anborring med hålsåg – flamma ut från röret
Vätgas påvisas i rörnät och i vattenprover
Det påvisas att vätgas och korrosion uppstår speciellt i
luftfickor på vattenfylda galvaniserade rörnät

• Samtliga rapporteringar gäller galvaniserade rör i
våtanläggningar

Varför sker detta i Norge?
• Normalt med dricksvattenkvalitet på
vattentillförseln från vattenverk - PH = 7– 8 ??
• Få eller ingen rapportering om händelser med tryckökning eller gasbildning
från utlandet
• MIC, korrosion och materialkvaliteter?
• Danmark rapporterar om 2 explosioner i samband med galvaniserade rör
• Inga bekräftade rapporter från Sverige eller Finland om tryckökning eller
vätgasutveckling
• Det finns flera rapporter från andra länder om liknande vätgasutveckling i
tankar som är galvaniserade utan en invändig skyddande duk

Faktaunderlag
• Användning av galvaniserade lättvikts rör på våtsystem har ökat
speciellt mycket i Norge – lite erfarenheter med motsvarande
anläggningar i Europa (Sverige och Finland undantaget)
• Det är konstaterat tryckökning i äldre galvaniserade anläggningar
som inte är lättviktsrör
• Det är inte vedertaget att följa standardens krav om
genomspolning av rör
• Få röranläggningar avluftas, eller har ventiler för avlufting
• Stor byggaktivitet och många ändringer i byggnader gör att
systemen tappas ned ofta.

Galvaniserade våtrörssytem
• Utvändigt
• Zinken skyddar stålet även i skador
• Zinken skyddar sig själv genom sin passivfilm
• Skikttjocklek + miljö bestämmer livslängden

• Invändigt
• Skyddande passivfilm bildas inte i mjukt vatten (karbonater
krävs (kalk))
• Korrosionen begränsas av syrehalten MEN
• Kan utan syre ev. få vätgasutvecklande korrosion och
gasbildning, med zink (Norge, Danmark)
• Stillastående vatten ger avlagringskorrosion

Corrosion in water filled galvanized pipes

Dr. D. B. Blücher, Prof. Dr. O. Ø. Knudsen (SINTEF)
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Background
• The reason for this investigation was a pressure increase / blue flame when
welding in a galvanized steel piping filled with municipal water after about 3
years of service
• White zinc corrosion products were seen after disassembly
• Galvanized steel has been used in a variety of industries for many years to
prevent corrosion of steel in atmospheric conditions. The galvanizing
process involves the application of a thin layer (about 20-100μm) of metallic
zinc to the substrate base metal which is typically mild steel.
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Experimental 1
H2(g) from pipe
2H2(g)+O2(g)→2H2O(l)

• By the formation of these corrosion
products, hydrogen gas evolved
causing a pressure increase in the
piping system (from about 7 bars of
municipal water to about 18 bars)
• A simple test proved the presence off
H2(g)
Collecting H2(g) from pipe
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Results 1
• In the piping system, the water-fill-level is obvious.
• Below this level, zinc corrosion products (white) can be seen.

Corrosion on mild steel
Water fill level

• Above this level is the gas phase contains air and hydrogen gas

Water fill level

Corrosion on mild steel
Zinc corrosion products
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Corrosion mechanism 1
• Zinc is a very active material. This is illustrated in the stability diagram of Zn in
aqueous solution. The red arrow is the hydrogen overpotential at with Zn
corrodes causing the evolution of hydrogen gas.
• The corrosion of the zinc layer inside the pipes is governed by the selective
dissolution of zinc to protect the steel.
• The chemical reaction for this is:
(1) Zn → Zn2+ + 2e• The counter reaction being:
•

(2) O2 + 2H2O + 4e- → 4OHconsumed, or:
(3) 2H2O + 2e- → H2(g) + 2OH-

Dissolved oxygen in the water is

• The hydrogen evolution will cause the pressure to increase, as observed.

Pourbaix diagram for Zn in aqueous solution [Pourbaix 1954]
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Conclusions
• When the pipes are filled with water, oxygen in the water and the air inside the pipes
will cause corrosion of the zinc. The corrosion process will be slowed down when all
the oxygen in the water (originally about 8ppm) has been consumed by reaction (2).
If all air pockets are removed by ventilation, this will also decrease corrosion
somewhat, but not significantly.
• The corrosion process can further be slowed down by removing all galvanic coupling
to bare steel, i.e. at cut edges and auxiliary piping/connections. However, the
corrosion will continue by hydrogen evolution from water. As long as there is Zn
remaining on the mild steel piping and the pipe is filled with water, the
corrosion process will proceed. Reaction (3)
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Conclusion
• Zinc corrodes quite fast in tap water, the result being Zn corrosion products (white)
and hydrogen evolution.
• These corrosion products are gathered in the piping and the hydrogen gas is
collected in "pockets" above the water phase in the system. This causes a pressure
increase in the whole sprinkler system.
• The hydrogen formed in the corrosion reaction may cause fractures or leaks due to the high
pressure. Hydrogen is also a highly flammable gas that is unwanted in the system.
• The zinc corrosion products may block the sprinklers.
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RAPPORTERADE PROBLEM MED VÄTGASUTVECKLING

VAD GÖR VI NU?

2015-06-04

61

Har vi problem med korrosion i våra sprinklersystem?
Hur vanligt är problemet?
Torrör = väldigt vanligt, kommer sannolikt öka med tunnväggiga rör.
Funktion vid brand är tveksamt. Vid provning av äldre system
kommer ibland inget vatten.
Pre-Action/förutlösning = Väldigt vanligt, många anläggningar är
byggda utan fall. Rör rostar sönder, klegg sätter igen, funktion vid
brand är tveksam. Ofta lappas rör ihop, enstaka bitar byts ut till galv!!
Våtrör = Inte så vanligt. När det förekommer så är det vanligtvis i
luftfickor.

Varför har vi problem med korrosion?
Ett oprioriterat ämne i sprinklerbranschen?
Bristande kunskaper.
Bristfälliga regelkrav angående korrosion.
Inga kompetenskrav finns i regelverk eller certifieringsnormer.
Generellt ett för stort fokus på kontroller i efterhand?
Att om 10-25 år kontrollera om vi har ett problem!

Åtgärder vid problem i sprinklersystem
Biocider
Tensider
Inhibitorer
Syreförbrukande medel
Rengöring
Cirkulation
Filtrering
Avgasning
Slutning av system
Ytbeläggning

Katodiskt skydd
Byte av material
Bryta metallisk kontakt
Öka vattnets hårdhet
Totalavsaltat vatten
Dränering och torkning

Inte vår lösning av problemet!

Föreslagna åtgärder våtsystem
Avluftning av våtsystem den viktigaste åtgärden
• Manuell eller automatisk avluftning?
• Minimera luftfickor vid projektering.
• Projektera så att luft lättare kan dräneras ut vid påfyllning.
• Dubbla avstängningsventiler vid service?
• Svetssömmen för röret vänds mot taket
• Nytt fenomen att invändigt zinkbelagda rör bildar vätgas
(Vad gör vi? Är problemet endast i Norge och Danmark)

Föreslagna åtgärder Torr, Deluge Pre-action
1, Rörnätet skall installeras i bra fall och dräneras.
2, Förtätning med upphängningar.
3, Används specialpackning?
4, Önskad livslängd på rör måste övervägas .10 år?/Rostfritt?
5, Är torrrörssystem tillräckligt täta?
Läckage = ständig tillförsel av fukt.
0,15 bar i läckage = 10% omsättning med ny luft varje dag = kondens?
6, Bättre kontroll vid leverans och revisionsbesiktning samt Service?

Föreslagna åtgärder Torrör, Pre-action
6, Hur minimera fukt i rören?
- Kompressorer måste ha avfuktare.
- Är gas istället för luft ett bra alternativ?
- Kvävgasgeneratorer den optimala lösningen?
- Torkning av luften?
7, Utökade underhålls-, service-, och besiktningskrav?

Föreslagna korrosionsåtgärder till SBF
• SBF Regelgrupp och Sprinklerfrämjandet bör se över regelverk och
kunskapskrav i normer.
• Utöka regeltexter om korrosion och materialval.
• Bör en varning utfärdas för kombination galv och våtrör?
• Lägg till normativa hänvisningar i SBF 120:7 för:
- SSEN ISO 9223 Korrosion, klassificering, bestämning och uppskattning
- SSEN 12944-2. Korrosivitetsklasser(C1-C5)
- SSEN ISO 1461 och SS 3603 då dessa nämns i 17.1.2 för klass C2.
• Utbilda branschen, kanske viktigare än entreprenadjuridik?
• Inför kunskapskrav angående korrosion för Behöriga Ingenjörer.

