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1 INLEDNING

Korrosion vid höga temperaturer har idag blivit ett allt större problem
vid förbränningsanläggningar med driftstopp och höga kostnader som
följd. En påverkande faktor är att förbränningen idag sker vid allt högre
temperaturer i syfte att öka energiutbytet från bränslena. Ytterligare en
orsak är en ökad användning av bio- och avfallsbränslen vilket bland
annat är en följd av att miljöskatten på deponerbart avfall har ökat. Av
tradition har rostfria och lågkromstål använts vid anläggningar för olja
och kolförbränning men då bio- och avfallsbränslen har en högre
korrosivitet än fossila bränslen räcker de materialen ofta inte till vid en
övergång till en mer varierad bränsleförbränning. Materialens kortare
livslängd har medfört ett behov av att vända blickarna mot nya typer av
material.

Internationellt sett så genomförs ett omfattande forskningsarbete för att
avgöra vilka typer av material som är lämpliga för användning vid höga
temperaturer i värmekraftverk. Problematiken är dock oerhört komplex
och svårigheterna med att bemästra korrosion vid dessa miljöer är stora.
Det beror på att i en förbränningsugn kan de korrosiva förutsättningarna
variera så att ett och samma  material kan utsättas för ett flertal olika
typer av korrosion. Då material som exempelvis kromstål eller
nickelbaslegeringar tål olika typer av korrosion olika bra, så blir ett
lyckat materialval svårt och ofta något av en kompromiss.

Då forskningen visar att en ökad användning av höglegerade stål ofta
krävs blir materialvalet även en kostnadsfråga. Vissa typer av
höglegerade stål kan däremot ibland vara direkt olämpliga och ofta
räcker ett billigare material långt. Att enbart rikta in sig på exklusiva
material är således inte den enklaste vägen, något som även skulle bli
onödigt dyrbart.

Ett korrekt materialval är av stor betydelse men det är lika viktigt att inse
att ett bra materialval inte är allt. En detaljs konstruktion, den omgivande
miljön, bränslets sammansättning och inte minst arbetstemperaturen är
faktorer som alla spelar en stor roll för korrosionsförlopp vid
förbränningsapplikationer.

I den här rapporten kommer de grundläggande aspekterna av
ovanstående faktorer att gås igenom för att skapa en förståelse för hur
olika material påverkas av högtemperaturkorrosion. Syftet är inte att ge
några direkta rekommendationer om när var och hur en specifik legering
skall användas, utan snarare att ge insikt om vilka faktorer som man
behöver överväga och ta hänsyn till för ett lämpligt materialval.
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2 BRÄNSLETS PÅVERKAN PÅ FASTBRÄNSLEKORROSION

De allvarligaste typerna av korrosionsangrepp som ett material utsätts
för vid fastbränsleförbränning är sådana som direkt kan härledas till
bränslenas olika egenskaper. De svåraste korrosionsangreppen i
förbränningssammanhang sker då [1]:

- Klor i gasform eller i smältor reagerar med metallen
- Svavel i olika former reagerar med metallen
- I samband med askavlagringar på materialytor
- Lågtemperatursmältande föreningar angriper materialytan

Nedan kommer det att redogöras mer i detalj för hur dessa
korrosionsangrepp går till. Men för en utökad förståelse för dessa typer
av angrepp måste även de olika bränsleklasserna studeras.

2.1 Fastbränsleförbränning

Det finns inga bränslen som kan karaktäriseras som kemiskt rena
kolbränslen. Faktum är att i de flesta bränslen av fossilt eller organiskt
ursprung kan man finna nästan hälften av de i periodiska systemet
förekommande grundämnen, om så dock i små mängder. Det resulterar i
förbränningsgaser och aska med komplexa sammansättningar. Aska
bildas av de obrännbara mineralämnena i ett bränsle. Ju mer
mineralämnen bränslet innehåller desto mer aska kommer således att
bildas. Förbränningsgaserna som bildas är i sig ofta väldigt korrosiva
men det är korrosion i samband med askavlagringar som är de svåraste
angreppen att bemästra. Sammansättningen och mängden av de avgivna
förbränningsgaserna och den bildande askan är väldigt bränslespecifika
egenskaper [2]. Det gör att de korrosiva egenskaperna hos olika bränslen
kan variera i stor omfattning.

Sammansättningen hos ett vanligt trädbränsle är förutom huvud-
komponenterna C, O och H även S, N, Cl och mineralämnen som t.ex.
K, Na, Ca och Si. Det är de sist nämnda grundämnena som bildar
huvudkomponenterna i askan. Idag anser man att det särskilt är bränslets
halter av Cl, S och alkalimetaller som K och Na som avgör en askas
egenskaper som mängd och sammansättning, men även hur pass lätt
askan fäster på ytor och bygger upp avlagringar [2].

2.2 Bränsleklasser

Idag används många typer av bränslen vid förbränningsanläggningar.
Utöver fossila bränslen har användningen av bio- och avfallsbränslen
ökat mer och mer.

Biobränsle är ett samlingsnamn för organiska bränslen som bildats
genom fotosyntes ex. olika typer av trädbränslen (inklusive pellets och
briketter) och åkergrödor. Till biobränslen kan även olika typer av
returprodukter från byggnads- och kemiindustri inräknas som t.ex.
rivningsvirke och svartlut. Biobränslen är ingen homogen grupp
bränslen. Deras innehåll av ämnen som Cl, S, Na, K och Si kan variera
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stort mellan olika bränsletyper och således varierar mängden bildad aska
och egenskaper [3]. Som ett exempel kan nämnas att halm ger 3,9 % torr
aska och innehåller 0,16 % klor medan trädbränsle ger 0,6 % torr aska
och innehåller 0,01 % klor [4].

Vid en jämförelse med fossila bränslen som kol, olja, och torv har
biobränslen ofta högre halter klor och lägre halter svavel. Något som ger
biobränslen mer korrosiva egenskaper [3].

Till gruppen avfallsbränslen räknas hushållsavfall, industriavfall, bygg
och rivningsavfall, animaliska och vegetabiliska produkter, kommunalt
rötslam och däck. Avfallsbränslen har liksom biobränslen en heterogen
sammansättning. Generellt kan man dock säga att dessa bränslen normalt
har, liksom biobränslen, lägre svavelhalt och högre klorhalt än fossila
bränslen. Vissa avfallsbränslen har vid en jämförelse med biobränslen
ytterligare högre halter av Cl där den främsta källan är PVC- plast. I
hushållsavfall är även salt (NaCl) från matrester en betydande klorkälla
[1].

Tungmetaller som Pb, Zn är ett stort problem ur korrosionssynpunkt.
Dessa ämnen förekommer i högre omfattning i avfallsbränslen än hos
fossila- och biobränslen. De är vanliga som färgpigment och bl.a.
returträ från byggindustrin kan innehålla höga halter [1].

3 KORROSIONSMEKANISMER

3.1 Oxidation och passiva oxidskikt

Metaller som exponeras för en syrerik atmosfär bildar en metalloxidfilm
på ytan. En sådan oxidfilm kan när den blir tillräckligt tjock förhindra en
vidare oxidation och korrosion av metallen då den bildar en barriär mot
omgivande miljön. En förutsättning för att en sådan oxidfilm ska fungera
som ett korrosionsskydd är att den ska vara tät och termodynamiskt
stabil. Syre blir då tvunget att diffundera genom oxidfilmen för att kunna
reagera med metallatomerna och oxidfilmens tillväxthastighet blir
avtagande med tiden.

Oxidfilmers egenskaper varierar dock med temperaturen. Exempelvis är
den järnoxid som bildas vid temperaturer över 540°C under oxiderande
förhållanden porös och erbjuder inget skydd mot atmosfären.
Oxidskiktet kommer att fortsätta att tillväxa i tjocklek med påföljande
skalning till följd.

Krom bildar en stabil oxid och legeras vanligen till järn för att förstärka
dess motståndskraft mot korrosion. En legeringshalt av 12 % Cr brukar
anges som ett minimum för att en heltäckande kromoxidfilm skall kunna
bildas, men högre halter används normalt [5].

De flesta korrosionshaverierna hos material som förlitar sig på
oxidfilmer för att motstå korrosion inträffar då oxidfilmen under olika
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förutsättningar havererar. Det kan ske genom att den skadas mekaniskt
eller genom nötning men även kraftiga värmeväxlingar kan haverera en
oxidfilm. Orsaken till det senare är att oxidfilmer ofta har en något
annorlunda värmeutvidgningskoefficient än grundmaterialet vilket kan
leda till sprickbildning. En skada på oxidfilmen där grundmaterialet
blottats kan sedan orsaka en kraftig lokal korrosion med påföljande
haveri.

Särskilt allvarligt blir situationen i sådana fall om materialet befinner sig
under en reducerande atmosfär. Normalt försöker man styra en
förbränningsprocess så att den sker med en tillräcklig tillgång på syre för
att säkerställa en komplett förbränning av bränslet. Då finns även syre
tillgängligt för att metallen skall kunna reagera med syret och ha en
chans att återbilda en skadad oxidfilm. Om förbränningen sker med låg
tillgång av syre eller om reducerande förhållanden uppstår under
askavlagringar, kan materialet förbli blottat för andra korrosiva medier
än syre.

3.2 Aktiv oxidation, klorkorrosion

Vid förbränning av bränslen innehållande klor bildas klorgas på
formerna Cl2 och HCl. Aktiv oxidation uppstår då stål utsätts för dessa
gaser under oxiderande förhållanden. Kromoxidfilmer som skall skydda
stålet mot korrosion erbjuder inget hinder för klorgas. Klor kan
diffundera genom metalloxidskiktet till  den underliggande metallytan
där det reagerar med basmaterialet och bildar metallklorider. Ett högt
gastryck för metallkloriderna under oxidskiktet förångar dessa och de
diffunderar ut mot oxidskiktets yta. Där reagerar metallkloriden med
syre och bildar metalloxid på ytan medan klorgasen återbildas [3].

Den här typen av klorkorrosion är allvarlig då den oxid som bildas inte
ger något skydd mot fortsatt korrosion. Dessutom förbrukas inte kloret
utan är tillgänglig för vidare korrosion. Då de bildade metalloxiderna
inte ger något skydd mot klorgaserna sker klorstyrd korrosion med en
konstant hastighet [3].

Normalt krävs dock höga halter klorgaser i förbränningsatmosfären för
att aktiv oxidation direkt skall kunna angripa en metallyta med större
korrosionsskador till följd [3].

Legeringar med höga nickelhalter och nickelbaslegeringar är mer
motståndkraftiga mot klorkorrosion än järnbaserade stål. Anledningen är
att högre temperaturer krävs för att bilda nickelklorid och att
nickelkloriden får lägre gastryck än järnklorid vilket ger en långsammare
diffusion ut mot materialytan [6].
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3.3 Sulfidering, svavelkorrosion

Under förbränning med riklig tillgång på syre och svavel bildas
svavelsulfat på formerna SO2 och SO3. Under sådana oxiderande
förhållanden förekommer inte svavelkorrosion normalt då svavel
konsumeras av syre. Då en förbränningsprocess ger hög svavelaktivitet
och låg syreaktivitet kommer däremot korrosionsprocessen att
domineras av svavelkorrosion. Vid förbränningsreaktionen bildas då
vätesulfid, H2S, som sedan kan angripa metallen och bilda
metallsulfider. Metallsulfidskikt ger inget skydd för metallen då de är
porösa och defektrika [7]. Kinetiken för sulfidering är många gånger
högre än för oxidation [8].

Den största faran ligger dock i om metallsulfiderna övergår i smält
tillstånd. Sulfiderna kan tillsammans med basmetallen eller dess
legeringsämnen bilda ett metall - metallsulfid eutektikum med
förhållandevis låga smälttemperaturer. Eutektiska smältor har den
egenskapen att de får en lägre smälttemperatur än respektive ämne för
sig. Exempelvis så kan Ni - Ni3S2 vid en ogynnsam sammansättning få
en smälttemperatur på 635°C. Co - Co4S3 har en smälttemperatur på
880°C och Fe - FeS smälter vid 950°C. När sådana smältor bildas
medför det mycket höga korrosionshastigheter då masstransport genom
dem är mycket snabb [7].

Hos rostfria stål ger kromoxidfilmer ett förstärkt skydd mot sulfidering
då kromoxid är en stabil fas under de flesta förhållanden och erbjuder en
skyddande barriär mellan basmetallen och omgivningen. Om oxidfilmen
däremot skadas och inget syre är tillgängligt för att återbilda den kan
sulfidering av den underliggande metallen ske [7].

3.4 Korrosion i samband med askavlagringar

3.4.1 Bildning av askavlagringar

Det är i samband med bildning av askavlagringar risken för höga
korrosionshastigheter och plötsliga haverier är som störst. Bildning av
askavlagringar kan förenklat beskrivas ske på två sätt. Delar av de
askbildande komponenterna förångas vid förbränningsfasen för att sedan
kondenseras på en metallyta eller så kan de kondensera ut som partiklar i
atmosfären för att sedan belägga en yta.

Typiska ämnen som anrikas till askavlagringar är Cl, S, K, Na, Ca, Si
och Al. Förekommer tungmetaller i bränslet är även de askbildande.
Klor förekommer ofta i askan i form av klorider i förening med
alkalimetaller och tungmetaller. Askan kan i olika grader bestå av allt
från rena saltsmältor till löst sittande flygaska.

Även om ett bränsle i sig kan tyckas ha låga halter av korrosiva element
är det klarlagt att anrikningsmekanismer verkar som kan ge flerfaldigt
högre halter av korrosiva ämnen i askavlagringar [2].
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3.4.2 Korrosion under askavlagringar

Idag anser man att en stor del av de korrosionsskador som inträffar i
förbränningsanläggningar direkt kan knytas till förekomsten av
kaliumklorid i askavlagringarna. Kaliumklorid orsakar klorinducerad
korrosion på två olika sätt. Dels så kan kaliumkloriden reagera med
svaveloxid i rökgaserna eller med metalloxid i oxidfilmen så att klorgas
bildas. Klorgasen angriper sedan metallen enligt principen för aktiv
oxidation.

Alternativt bildar kaliumklorid eutektiska smältor med andra klorider.
Ren KCl smälter t.ex. vid 774°C medan en eutektisk blandning med den
ogynnsamma sammansättning av 60 % KCl + 40 % FeCl2 smälter vid
355°C. Flertalet ogynnsamma kombinationer av kloridblandningar med
låga smälttemperaturer förekommer. Särskilt klorider av Sn och Na och
tungmetallerna Pb och Zn kan bilda blandningar med synnerligen låga
smälttemperaturer. Att det bildas kloridsmältor i temperaturintervallet
200 - 400°C är inte ovanligt [1]. Angrepp av kloridsmältor resulterar i
väldigt höga korrosionshastigheter. De skadar och bryter ner skyddande
oxidfilmer. Masstransporter sker lätt i smältor och de är genomsläppliga
för syre. Kloridsmältor är dessutom elektriskt ledande, vilket möjliggör
galvanisk korrosion.

Då en förbränning normalt äger rum med god tillgång på syre så kon-
kurreras vanligtvis sulfidering ut av oxidationsmekanismer. Under ask-
avlagringar är det dock inte ovanligt att lokalt reducerande förhållanden
uppstår. Det ger att sulfidbildning och angrepp av sulfidsmältor är
vanliga i samband med askavlagringar.

3.5 Sammanfattning, korrosionsmekanismer

Den korrosiva miljön i en anläggning för fastbränsleförbränning kan
variera mycket och innehålla ett flertal olika korrosiva element. Det kan
medföra att flera olika korrosionsmekanismer kan vara aktiva samtidigt
eller alternera. Då det inte bara är en korrosionsmekanism som verkar
under fastbränsleförbränning går det inte att heller föreslå några enkla
motåtgärder. Olika korrosionsmekanismer kan samverka för att
tillsammans ge en än svårare korrosion. Vidtar man åtgärder mot en
korrosionsmekanism kan en annan ta över.

Man kan försöka begränsa korrosionens omfattning på flera sätt. Bland
annat kan man justera bränslets egenskaper genom tillsatser av additiv
och genom sameldning av olika bränslen i syfte att öka svavelhalten i
bränslena. Detta då en högre svavelhalt i bränslesammansättningen kan
vara gynnsamt. Ett molförhållande mellan S och Cl större än fyra
betraktas som fördelaktigt medan en lägre kvot påvisar en hög
korrosivitet. Anledningen är att svavel vid högre halter binder en större
andel alkalimetaller som sulfater varför klor bildar klorgas redan vid
förbränningen. Klorgas i det skedet är mindre skadlig än om klor skulle
tillföras en askbeläggning som klorider. Då biobränslen har ett lågt
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svavelinnehåll medför de en högre risk för klorkorrosion än vid eldning
med fossila bränslen. Sameldning av biobränsle med torv som har högre
svavelhalt är ett exempel på hur en del av klormängden i ett bränsle kan
elimineras [2].

Materialtemperaturen är en avgörande parameter. Temperaturen avgör
vilken eller vilka korrosiva processer som verkar. Generellt innebär en
högre temperatur svårare korrosiva angrepp. I samband med askbildning
innebär det oftast bildning av smälta faser. Höga temperaturer medför
även höga reaktionshastigheter och snabba haveriförlopp. I tabell 1
redogörs för under vilka temperaturintervall som olika typer av
korrosiva angrepp är aktuella.

Tabell 1  Temperaturintervall när olika typer av korrosion är aktuella.

Korrosiva medierTemp.

Gasfas Vätskefas Fast fas

Korrosionstyp

25 - 200°C Daggpunktskorrosion

200 - 400°C N2, O2, H2O,
CO, HCl, SO2

KCl + FeCl2
KCl + ZnCl
+ PbCl2

NaCl + KCl Klorid

Klorid Sulfid450 - 600°C N2, O2, H2O,
CO, HCl, SO2 Blandad fas: Klorid + sulfid

Klorid + sulfid

>600°C Sulfid Sulfid

En komplikation är dock att höga temperaturer är en förutsättning på
vissa delar av förbränningsanläggningar som t.ex.  överhettare för att
kunna få ett högt energiutbyte.

Genom en korrekt konstruktion av en förbränningsanläggning kan man
försöka se till att enbart de delar som kräver höga temperaturer också
utsätts för sådana. Genom en korrekt utformning kan man även försöka
minimera bildningen av askavlagringar på materialytor utsatta för de
högsta temperaturerna. Det är även viktigt att undvika plötsliga
temperaturförändringar för att inte skyddande oxidfilmer skall haverera
[5].

Avslutningsvis är ett väl avvägt materialval av högsta vikt.

4 MATERIALS MOTSTÅNDSKRAFT MOT HÖGTEMPERATUR-
KORROSION

När man skall välja ett material för en högtemperaturapplikation är det
många parametrar som man behöver ta hänsyn till. Materialet skall
naturligtvis uppfylla de hållfasthetskrav som konstruktionen kräver vid
den avsedda arbetstemperaturen. Att välja ett material som presterar bra
under de korrosiva förhållandena vid höga temperaturer är dock inte
enkelt. Då är en förståelse för vilka korrosiva förhållanden det tänkta
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materialet huvudsakligen kommer att utsättas för av stor vikt när ett
material beaktas.

Som vi sett ovan är det i samband med två huvudtyper av korrosion som
de allvarligaste haverierna inträffar vid fastbränsleförbränning, klorstyrd
oxidation och sulfidering. De material som man kan behöva ta i anspråk
i respektive fall kan ofta stå i kontrast med varandra med avseende på
legeringssammansättning.

4.1 Legeringsämnenas påverkan

Vanligt låglegerat kolstål har dålig motståndskraft mot både klorstyrd
korrosion och sulfidering. För att stål ska få förbättrat
korrosionsmotstånd legeras det med krom för att kunna bilda en
skyddande oxidfilm. Normalt legeras stål utöver krom även med nickel.
Nickel medför att kromoxidskiktet får en bättre vidhäftning till
grundmaterialet och således blir mindre känsligt för temperaturväxlingar
och skalning [5]. Med ökande nickelhalt ökar även motståndskraften för
spänningskorrosion hos austenitiska material [5]. Även nickel kan bilda
en oxidfilm men den ger inte ett lika bra skydd mot korrosion som
kromoxid. En generell regel är att ju högre legerad en järnbaslegering är,
desto bättre korrosionsskydd får den. Detta samband är en funktion av
att en högre kromhalt ger en mer effektiv oxidfilm och av att nickel- och
kromklorider har högre smälttemperaturer än järnklorider. NiCl2 har en
smälttemperatur på 1030°C och CrCl3  på 1150°C [8].

Undantaget från regeln är då sulfiderande förhållanden råder. Både järn
men framförallt nickel är känsliga för sulfidering och kan bilda
lågtemperatursmältande sulfideutektikum. Därför kan järnbaslegeringar
med höga nickelhalter men framförallt nickelbaslegeringar vara direkt
olämpliga materialval under sådana förhållanden. En grundregel säger
att ett stål inte bör innehålla mer än 25 % Ni om det ska verka under
sulfiderande förhållande [7].

Aluminium och kisel bildar båda oxider som är stabila vid höga
temperaturer. Dessa ämnen kan synergiskt samverka med krom och
förstärka det skydd som kromoxidfilmen ger. Även relativt låga halter på
ett par procent ger effekt. Legeringar med dessa ämnen kan dock i
förväg behöva värmebehandlas i en oxiderande atmosfär för att en
oxidfilm ska kunna utvecklas [7][1].

4.2 Kolstål och låglegerade stål

Vid höga temperaturer i atmosfäriskt syre uppvisar korrosions-
hastigheten hos rena kolstål ett kraftigt temperaturberoende. Upp till
500°C uppvisar de ett gott motstånd mot atmosfärisk korrosion men vid
temperaturer över 550°C accelererar oxidationen dock snabbt med
skalning som följd [7].
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Mindre mängder legeringsämnen som krom och kisel förbättrar
korrosionsegenskaperna hos stål. Omfattningen av bildad oxidfilm är
proportionell mot mängden tillsatta legeringsämnen och redan vid låga
halter ökar korrosionsmotståndet. Ett stål legerat med 5 % Cr- 0,5 %
Mo- 1,5 % Si har väsentligt bättre oxidationsmotstånd än kolstål vid
temperaturer upp emot 700°C [7].

Kolstål och låglegerade stål är däremot känsliga för klorinducerad
korrosion och sulfidering vid högre temperaturer.

En anledning till att använda kolstål och låglegerade stål är att de är
billigare än andra material. De är därför vanliga som konstruktions-
material där kostnadsfaktorn är av avgörande betydelse. De har även god
motståndskraft mot spänningskorrosion [6].

4.3 Rostfria stål

Rostfria stål förlitar sig på en skyddande film av kromoxid för att motstå
oxidation. Likadant är det med motståndet mot sulfidering där halten
krom i materialet och kromoxidfilmens egenskaper är av avgörande
betydelse. Så länge oxidfilmen förblir intakt har rostfria stål ett bra
motstånd mot sulfidering. Hos rostfria stål bidrar tillsatser av aluminium,
kisel och titan till ett ökat skydd mot sulfidering [7].

Rostfria stål legerade med nickel riskerar att lågtemperatursmältande
nickel/nickelsulfid eutektikum kan bildas trots höga kromhalter. Ett
exempel är att AISI 330 (17 - 20 % Cr, 34 - 37 % Ni) presterar betydligt
sämre än AISI 310 (24 - 26 % Cr, 19 - 22 % Ni) i både oxiderande och
reducerande svavelrika rökgaser vid temperaturer på 1095°C [7].
Nickelhalter på 25 % anges som ett maxvärde hos rostfria stål avsedda
för sulfiderande miljöer. Måttliga halter nickel kan dock ha en gynnsam
effekt då de förbättrar kromoxidfilmens vidhäftning mot basmaterialet
[7].

Även motståndet mot klorinducerad korrosion för rostfria stål är
beroende av krom och nickelhalter. I det här fallet är det inte
kromoxidfilmen i sig som skyddar materialet mot angreppet.
Korrosionsmotståndet kommer istället av att krom och nickel kräver
högre temperaturer än järn för att bilda metallklorider [8]. Även tillsatser
av kisel och sällsynta jordartmetaller anges förbättra korrosions-
motståndet [1]. Y, Ce och La anges förbättra oxidfilmens vidhäftning
mot basmaterialet vid små halter, <1 % [9].

Ferritiska lågkromstål, framtagna för koleldning, har vid försök i
bioeldade anläggningar visat sig otillräckliga som överhettarmaterial i
samband med askavlagringar vid temperaturer på 480°C eller högre.
Höglegerade austenitiska material är att föredra ur korrosionssynpunkt.
Däremot kan austenitiska rostfria stål vara känsliga för spännings-
korrosion [10][2].
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I försök genomförda i en bioeldad panna vid materialtemperaturer
mellan 550°C - 650°C har olika legeringselements påverkan på
austenitiska stål undersökts [11]. Det framkom att kolhalten bör vara låg,
under 0,03 %. Med ökande tillsatser av mangan upp till 3 % ökade
korrosionsmotståndet. Högre halter än så gav inga ytterligare fördelar.
Likaså hade material legerade med molybden och tillsatser av kväve
förbättrade egenskaper.

Även andra rapporter anger att molybden ger förbättrade
korrosionsegenskaper [1] men motsatsen nämns även i litteraturen [8].
Temperaturer över 680°C kan bli kritiska för Mo legerade material i
oxiderande atmosfär. Vid temperaturer över 680°C kan Mo oxider bilda
lågtemperatursmältande eutektikum med Fe-, Ni- och Cr-oxider och
katastrofisk oxidation kan uppstå. Även Ta, W och Nb tillsatser anges
kunna leda till katastrofisk oxidation. Aktuella temperaturer för dessa
materials oxidation framgår ej [9]. Under oxiderande förhållanden i en
klorrik miljö kan W och Mo även bilda volatila oxyklorider [5].

4.4 Höglegerade stål med hög nickelhalt

4.4.1 Nickelbaslegeringar

Nickelbaslegeringar där halterna av Ni och Cr är högre än järnhalten har
högre motståndskraft mot klorattack än rostfria stål. Med ökande halter
Ni och Cr ökar korrosionsmotståndet mot klorkorrosion [8] medan högre
järnhalter minskar korrosionsmotståndet genom möjligheten till att bilda
järnklorider med låga smälttemperaturer. Nickelbaslegeringar har även
en hög motståndskraft mot oxidation vid höga temperaturer [8] och de är
inte känsliga för spänningskorrosion [6].

Legeringar med hög nickelhalt är dock mycket känsliga för sulfidering
på grund av nickel - nickelsulfidernas låga smälttemperaturer. För att
nickellegeringar ska få ett skydd mot sulfidering krävs att materialet är
legerat med krom så att ett kromoxidskikt kan bildas. Så länge
kromoxidskiktet förblir oskadat fungerar den som en barriär mellan
grundmaterialet och den omgivande svavelrika miljön.
Nickelbaslegeringars motstånd mot sulfidation kan förbättras genom
legeringshalter av krom på över 25 % [7].

Genom att legera nickelbaslegeringar med Al och Si kan den skyddande
oxidfilmens egenskaper förbättras och även legeringstillsatser av Mo, W
och Nb anges öka korrosionsmotståndet [1] liksom små tillsatser av
sällsynta jordartsmetaller som t.ex. La, Zr, Y, och Ce [12].

Alloy 601, alloy X och alloy 600 är exempel på legeringar som ofta
används i förbränningssammanhang [1].
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4.4.2 Nickel- koboltlegeringar

Teorierna om hur kobolt reagerar på olika korrosiva miljöer är idag inte
helt säkra. Däremot har det genomförts flera jämförande studier där
olika koboltlegeringar ingått. Dessa har visat att de materialen har
mycket god motståndskraft mot oxidation, karburisering och sulfidering.
Koboltbaslegeringar och koboltlegerade material av typen Fe- Ni- Co-
Cr uppvisar generellt bättre motstånd mot sulfidering än legeringar av
typen Fe- Cr- Ni och nickelbasmaterial vid temperaturer på 980°C i
sulfiderande atmosfär. De koboltlegeringar som ingick i studien var
alloy 25 och alloy 188 [13].

HR-160 (37 % Ni, 30 % Co, 28 % Cr, 2,75 % Si ) är en legering som
tagits fram för att tåla kraftigt sulfiderande miljöer. Hög kromhalt i
kombination med en relativt hög kiselhalt ger materialet en stabil
skyddande oxidfilm[7].

4.5 Gjutspecifika Fe- Cr- Ni-legeringar för korrosiva högtemperaturapplikationer

I USA förekommer en serie gjutstålslegeringar avsedda för användning
vid höga temperaturer i korrosiva miljöer som betecknas HA, HC… till
HX. Beteckningssystemet togs fram av ACI (Alloy Casting Institute)
men beteckningarna är desamma i ASTM standarden.

Legeringarna är av typen Fe - Cr - Ni och den första bokstaven i
legeringsbeteckningen anger att materialet är avsett för högtemperatur-
applikationer och den andra bokstaven anger nivån på huvudlegerings-
ämnena krom och nickel i stålet.

De första legeringarna i bokstavsordningen har höga kromhalter i
förhållande till nickelhalterna. Det ger dessa legeringar ett mycket gott
korrosionsmotstånd mot oxidation och sulfidering vid höga
temperaturer. Som ett exempel så anges legeringen HC, med 26 - 30 %
Cr och en maxhalt på 4 % Ni, motstå oxidations och sulfiderande
rökgaser vid temperaturer upp emot 1075°C. Däremot så medför de låga
nickelhalterna att enbart låga krav kan ställas på dessa legeringars
hållfasthet vid höga temperaturer [7].

De nästföljande legeringarna i bokstavsordningen håller högre
nickelhalter och har ökande hållfasthetsegenskaper vid högre
temperaturer. Med den ökande nickelhalten får materialet bättre
motstånd mot klorkorrosion men blir således även känsligare för
sulfidering [7].

4.6 Gjutspecifika Cr- Ni-legeringar

Under 50- talet utvecklades ett par legeringar för att motstå korrosion i
samband med askbildning vid oljeeldning. De två legeringarna är 50Ni -
50Cr och 40Ni - 60Cr (ASTM A 560) där den senare rekommenderas för
användning vid temperaturer mellan 900°C - 1090°C medan de har
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likvärdiga egenskaper upp till 900°C. Legeringen med högre kromhalt är
dock mer lättgjuten och har bättre bearbetningsegenskaper och högre
svetsbarhet vilket gör att denna brukar föredras när så är möjligt.

Dessa båda legeringar har visat sig ha överlägsna korrosionsegenskaper
jämfört med andra material vid tester med eldning av olja med hög
föroreningsgrad vid temperaturer upp emot 980°C. Oljan har innehållit
höga halter av V, Na och S och bildar rikligt med aska där V har
förmågan att bilda lågtemperatursmältande föreningar [7].

En vidareutvecklad variant av 50Ni - 50Cr legeringen finns med
benämningen IN- 657. Genom tillsatser av Nb har förhöjda hållfasthets-
egenskaper uppnåtts vid höga temperaturer utan en förändring av
korrosionsegenskaperna [7].

Inga data har hittats gällande hur dessa legeringar presterar vid
avfallsförbränning eller vid eldning av biobränsle. Men utifrån
erfarenheterna från oljeeldning skulle eventuella försök på området
kunna vara motiverade.

5 SAMMANFATTNING

Korrosion vid högtemperaturförbränning är ett område inom vilket det
sker en omfattande forskning och mycket material publiceras inom
området. Frågan har som tidigare nämnts blivit mer aktuell med en ökad
användning av biobränslen och förbränning av avfall. Problematiken
kring att välja material till en applikation är mycket komplex. Skillnader
i bränslesammansättning, temperaturer och förbränningsanläggningars
konstruktion gör varje fall unikt och det är speciellt i samband med
askavlagringar som svårigheterna är som störst. Anledningen till det är
att askans sammansättning och den korrosion den ger upphov till inte är
förutsägbar och fullt definierbar.

Forskningen på området sker framförallt på två sätt, i labmiljö där syftet
är att simulera verkliga förhållanden och i driftsförsök ute på
förbränningsanläggningar. Då varje forskarteam simulerar sin upp-
fattning av verkligheten och då förhållandena på förbrännings-
anläggningarna varierar, förekommer även variationer i de publicerade
resultaten gällande olika materials prestanda. Inte alltför sällan står dessa
resultat i kontrast mot varandra.

Då man står i inför att välja ett material ur korrosionssynpunkt måste
därför varje fall betraktas som unikt. En kvalificerad bedömning om
vilka förhållanden som kommer att råda måste göras och utifrån dessa
får man sedan söka kunskap om hur olika material har presterat under
likvärdiga förhållanden.
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Det är väldigt riskabelt att i en sådan här rapport komma med några
direkta rekommendationer gällande materialval. I tabell 2 ges dock,
utifrån korrosionstyp, förslag på legeringstyper och legeringar som
tidigare funnit användning vid korrosiva högtemperaturapplikationer.

Tabell 2 Förslag på  legeringstyper och legeringar vid olika typer av
korrosionsfall [9]. Materialens hållfasthet vid aktuell temperatur
måste ytterligare vägas in. Legeringarna är benämnda enligt
amerikansk AISI standard eller enligt internationellt sett vanligen
förekommande handelsnamn.

Korrosions-
typ

Lämpliga legeringstyper Förslag på legeringar Kommentar

Oxidation Fe – Cr - Ni (Co). Rostfria
stål och nickelbas-
legeringar. Al, Si tillsatser
gynnsamt. Tillsatser av
sällsynta jordartmetaller
ökar oxidskiktets
vidhäftning.

304, 321, 310,
800(HT), 803, 430,
446, HR120, 330,
85H, 333, 600,
601(GC), 602CA, 617,
625, 253MA, 353MA,
DS, 214, MA956,
MA754, X, etc.

Hos Fe - Ni - Cr
legeringar kan sigma-
fas utskiljning ske vid
550 - 800°C vilket
innebär försprödning.
Mo och W kan ge
katastrofisk oxidation.

Sulfidering Fe- bas med höga Cr-
halter. Tillsatser av Al
gynnsamt.

309, 310, 330,
800(HT), 803, HR120,
85H, 253MA, 353MA,
MA956, 446, 671, 6B,
188.

Höga Ni halter kan ge
lågtemperatursmältande
Ni/Ni3S2 eutektikum.

Klorkorrosion Ni- baslegeringar
generellt bättre än Fe- bas.
Cr, Al och Si gynnsamt.

800H, 333, 446, 188,
230, 600, 602CA, 214,
N, H242, B3.

Korrosion i
samband med
askavlagring-
ar

Fe – Cr - Mo legeringar
vid låga temperaturer.
Legeringar tåliga mot
oxidation och sulfidering.
Höga Cr, Al och Si halter
gynnsamt (även som
ytbeläggning).

309, 310, 800(HT),
600, 601, 602CA, 625,
825, 253MA, 353MA,
MA754, MA758,
MA956, IN657, 671.

Dessa legeringar anges
som kandidater för att
motstå den typ av
korrosion som benämns
”fuel ash corrosion” på
engelska. Den
benämningen  har av
tradition använts vid
korrosion under
askavlagringar som
uppstår vid förbränning
av fossila bränslen.
Eldning med bio- och
avfallsbränslen kan
innebära andra
förhållanden.
Legeringarna med höga
Ni- halter bör undvikas
vid höga temperaturer
om risk för bildning av
lågtemperatursmältan-
de Ni/Ni3S2 eutektikum
föreligger.
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SYFTE

Denna studie har genomförts som ett kompetenshöjande projekt och
bedrivits i form av en litteraturstudie. Syftet har varit att införskaffa
kunskap om hur högtemperaturkorrosion vid fastbränsleförbränning
påverkar de typer av material som vanligen används till sådana
applikationer och vidare de grundläggande urvalskriterierna för ett
lyckat materialval.

INNEHÅLL

Denna skrift beskriver de huvudtyper av korrosion som förekommer vid
höga temperaturer vid fastbränsleförbränning och hur olika bränsletyper
och klasser påverkar de korrosiva förhållandena. Den tar även upp hur
olika typer av stål och metallegeringar påverkas av dessa förhållanden
och de grundläggande aspekter som krävs för ett lyckat materialval.
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