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Rustfrit stål er foretrukkent
materiale fordi:

1. Hygiejne 
belægningsfri overflader

2. Ingen metalafgivelse

3. Bestandighed overfor 
rengøringsmidler



Farmaceutisk anlæg

Kemikalier
Syre, base, salte etc.

Produkt

Blanding
(gæring)

Spild
Renseanlæg
Evt. destillation

Rendamp
WFI (water for injection)

Kølevand / damp

Oprensning

Rouging

Syrekorrosion

Grubetæring

Spændingskorrosion

Ventilation



Rouging i pumpe fra WFI system

AISI 316L



Rouging i WFI loop (80°C)

PTFE pakning

Løstsiddende 
rouge i rør 
aftørret med 
serviet Rouge er fine partikler af

jernoxid/-hydroxid

Potentiel kontaminering!



Mørkviolet rouging i rendamp, 120°C

AISI 316L



Vores opfattelse af rouging

Metal opløses pga. vedvarende
udskiftning af passivhinden

Genudfældes som fint oxid/hydroxid (rust)

Særlige forhold: 
• Høj temperatur
• Stort overfladeareal
• Vedvarende recirkulation

WFI
80-100°C

Me++
MeOOH

O2  CO2

Oxid opbygning
splash zone, damp

316L

Myter, som kan aflives !
• WFI and rendamp er ikke korrosivt
• Destruktive korrosionsformer skal ikke
sættes i relation til rouging



Korrosion af rustfrit stål i stærk syre

904L (1.4539) anvendt til 96 % svovlsyre. 
Papirtyndt rør !

Tilbageløb af produkt gav fortynding, forurening og varmeudvikling.



Generel korrosion i svovlsyre

Isokorrosionsdiagram 
viser kombinationer af 
koncentration og tempe-
ratur hvor stålene har 
samme korrosionshastig-
hed (0,1 mm/år)

Syrekoncentration

Kogepunktskurve

Temperatur

Syrekorrosion kan 
Forudses !



Saltsyreskader udvendigt på udstyr

Sleben svejsesøm på tank Glasblæste overflader er særligt 
følsomme



Saltsyreskader

Årsag til skade - utæt dunk med 37% HCl i produktionshal

HCl (l)

HCl (g)

Saltsyre 
kondenserer 
på overflade

Håndtér koncentreret 
saltsyre i separat rum



Grubetæring i reaktor

5 mm

AISI 316L
Årsag er uheldig kombination af :
- Kloridindhold 
- Temperatur
- Oxidationsmiddel/potential (ilt)

Designdiagrammer og korrosionsmåling 
kan forudsige grubetæring



Fejlagtig varmebehandling af rustfrit stål

100 µm

Rust og sod i svejste AISI 316L rør

Adskillige kilometer rør blev kasseret 
efter installation pga. sensibilisering



Sensibilisering - mekanisme

Kromkarbid

Opløsningsglødet.
⇒ jævn kromfordeling

18% Cr
12% Cr

18% Cr

Karbidudskillelse i 
korngrænser efter 
opvarmning til 600-
900°C.
⇒ kromfattige områder



Svejsekvalitet er afgørende for bestandighed

Endoskopi af anløben svejsningFejltyper



Køle-/varmekapper

Følsom konstruktion!

Indvendigt:

Kvalitet af køle/varme medie 
afgørende for at undgå
korrosion.

Billede, novo eller atlas + 
SCC APV ME

Spændingskorrosion 
ved svejsning

Udvendigt:

Undgå spild og våd isolering



Spændingskorrosion - mekanisme

Metal

Trækspændinger

Passivt
oxidlag

2H+ + 2e- → H2         eller

O2+2H2O + 4e- → 4OH-

Revne-
vækst

Angrebet koncentreres
i revnespidsen pga.
delvis passivitet og
mekaniske trækspændinger.

M Mz+

Lokalmiljø

e-



SCC – Spændingskorrosion

Spændingskorrosions-
grænser som funktion 
af temperatur og 
kloridindhold.



Undgå overraskelser – korrosionstest

Rustfrit stål er korrosionsmæssigt 
et “enten/eller” materiale

Grænsen for korrosion kan 
bestemmes med stor nøjagtighed
i  korrosionstest.

Korrosionshastigheder kan 
anvendes til levetidsvurdering, 
hvis det er jævn korrosion.


