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Disposition

Generelt om skades undersøgelser (CSJ)

Case 1: Eksempel på forkert termisk påvirkning (CSJ)

Case 2: Eksempel på forkert materialevalg (JVH)

Case 3: Eksempel på miljøets betydning (JVH)



Generelt om skadesundersøgelser





Typiske årsager til skader og havarier omfatter bl.a.:

o Design fejl 
o Fremstillingsfejl 
o Samlingsfejl
o Fejlagtig brug
o Utilstrækkeligt vedligehold
o Menneskelige fejl

Typiske årsager til skader og havarier

o Forkert materialevalg
o Forkert varmebehandling
o Uforudsete driftsforhold
o Utilstrækkelig kvalitetssikring
o Utilstrækkelig korrosionsbeskyttelse



Arbejdsproceduren

Indsamling af 
information

Laboratorie-
undersøgelser

Konklusion og 
dokumentation



Eksempler på grundlæggende skadesmekanismer

Mekanisk
nedbrydning

Kemisk
nedbrydning

Overbelastning Krybning Udmattelse

Interkrystallinsk

korrosion Spændingskorrosion Sprødbrud



Case 1: Forkert varmebehandling 
eller svejseprocedure



Case 1: Forkert varmebehandling 
eller svejseprocedure



Uhensigtsmæssige mikrostrukturer i duplex stål

Eksempel på mikrostrukturer ved svejsning af duplexstål

Svejsemetal

HAZ



Uhensigtsmæssige mikrostrukturer i duplex stål

Eksempel på mikrostrukturer ved svejsning af duplexstål

Hvilke mikrostrukturer finder vi normalt i duplex-svejsninger?

• Austenit og ferrit

Eksempler på mikrostruktur-elementer er oftest uønsket i duplex-
svejsninger?

• Nitrider
• Sekundært austenit
• Inter-metalliske faser (eks. Sigmafase)



Uhensigtsmæssige mikrostrukturer i duplex stål

Nitrider (krom-nitrid)



Uhensigtsmæssige mikrostrukturer i duplex stål

Sekundær austenit (multipass, PWHT)



Uhensigtsmæssige mikrostrukturer i duplex stål

Ikke-metalliske udskillelser

TTT-diagram for udskillelser i duplex rustfrit stål



Case 2: Materialevalg



Case 2: Materialevalg til procesanlæg



Baggrundsoplysninger

Anlægget har været i drift I 17 år, men med udskiftede sektioner.
Rørmaterialet er på tegninger specificeret som SS 316 (1.4404)
Dimension ø 168.3 x 3 mm

Mediet i røret er er en varm organisk opløsning
Med 280-370 ppm klorid ved pH 1.6 - 2.1 (typisk I den lave ende) 
Temperaturen er specificeret til maksimalt 75 °C (typisk 68-70 °C). 
Rengøring (CIP) er base og salpetersyre men sjældent anvendt.

Undersøgelser:
• Visuel undersøgelse og godstykkelsesmålinger
• Analyse af kemisk sammensætning



Visuel undersøgelse og tykkelsesmåling

Rørvæggen er meget tynd på den ene side af svejsesømmen. 
Der ses lokale gennemtæringer. 

Angrebet har karakter af jævn korrosion (Fladetæring)

Svejsesømmen er ru og fremstår ætset.

Den anden side forekommer lettere ætset i langsømmen, 
men generelt intakt.

Med ultralyd måles 0 til 2 mm i det angrebne rør og 3 mm i det 
andet.



Kemisk sammensætning - OES



Case 2: Resultater

AISI 
316

AISI 
304

0 - 2 mm

3 mm



• Rørmaterialet på den ene side afsvejsesømmen er stærkt angrebet af
et surt medie. 

• Passer med et pH på ca. 1.6 og klorid på ca.  400 ppm.

• Ingen tegn på strømningsbetingede skader
•
• Forskellen i angreb skyldes forskellig kemisk sammensætning.

• Det bestandige materiale er SS316L (1.4404) , som oprindeligt specificeret

• Rørstykket på den anden side er skiftet til SS304L (1.4306). 

• Svejsesømmen er trods højere legeringsindhold i tråden angrebet i 
roden i lettere grad. 
• Dette skyldes opblanding med grundmaterialerne. 

• (analysen er foretaget udvendigt).

Case 2: Konklusion - 1



Case 2: Anbefaling

Det ses at mediet er på grænsen til bestandighedsgrænsen selv for 
SS316L.

Hvis ikke mediet kan ændres til et højere pH eller mindre klorid bør 
det overvejes at vælge 1.4539 (904L) eller duplex som f.eks. 1.4462 
(2205).

Med et højere pH eller lavere kloridniveau kan der fortsat anvendes 
type 316, men måske i den “gode” ende som f.eks. EN 1.4432 eller 
1.4435.



Case 3: Miljøpåvirkning
påsvejst rørbæring



Case 3: Miljøpåvirkning, påsvejst rørbæring



Case 3: Baggrundsoplysninger

Rørsystem til 80 °C varmt brugsvand.

Rørmateriale EN 1.4404, isoleret med stenuldsskål.

Rørbæring består af påsvejst beslag med mellemstykke af EN 1.4404

Rørsystemet bliver efter nogle ugers drift fundet utæt i en enkelt 
position.

Afisolering viser at utætheden findes ved bæringen.



Case 3: Undersøgelsesresultater

Lækagen har form 
af mange forgrenede revner

Revnerne ses 
omkring en porefejl i svejsesømmen.

Mikrostrukturundersøgelsen 
viste revner af denne type:

Forgrenede revner 
der går tværs gennem kornene.



Case 3: Konklusion

• Lækagen skyldes en kombiantion af en svejsefejl og 
udstrømmende brugsvand:
• Svejsefejl: Gennembrænding og porefejl

• Brugsvand med ca. 60 ppm klorider siver ud og væder 
isoleringen, opkoncentreres og starter 
spændingskorrosionsrevner.

• Indvendigt er 60 ppm klorid ukritisk ved 80 °C, 
• fordi der ikke sker opkoncentrering.

• Øget sikkerhed også ved lækage: 
• En af duplex typerne, Lean eller 2205 



Hvad kan vi lære af skadesundersøgelser på rustfrie materialer?

• Mikrostrukturen er vigtig for egenskaberne. De kan påvirkes gennem
f.eks. Svejsning og varmebehandling

• Nært beslægtede materialer kan have afgørende forskellige
korrosionsegenskaber

• Undersøgelse og udredning af skader på rustfrie materialer giver 
fremadrettet stor værdi for afhjælpning og forebyggelse af tilsvarende skader.

Opsummering 



Apropos – valg af den bedst egnede prøvnings- og undersøgelsesmetode !




