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Abstract
The purpose of this project is to give an overview on the subject “corrosion”, and it investigates models of corrosion.
Corrosion is an inevitable, natural process, but the use of metals in a wide range of industries entails significant economic consequences. Several factors have influence on the
process of corrosion, and these can be the electrical conductivity of the electrolyte, oxygen content, pH, flow rate, temperature, stress, presence of microorganisms etc.
This project has focused on two models regarding 𝐶𝐶𝑂𝑂2 corrosion. The first one is the “De

Waard model”, which incorporates temperature and 𝐶𝐶𝑂𝑂2 partial pressure. The other one

is the “NORSOK standard M-506”, which also includes a third variable, which is the flow
rate. The two models were tested using chosen values from two datasets through the use
of two methods: Excel calculations and manual calculations.
During the process several aspects came into play including crucial variables which was
needed in the calculations to ensure results which matches the actual values.

This includes steel type and alloy which has a direct link to the calculated values as these
aspects changes the corrosion in the model calculations. From the data analysis it can be
concluded that the De Waard model, and the NORSOK model is not accurate or close to
the experimental data.
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1 Indledning
Når grundstoffernes naturlige kemiske forbindelser ændres, som de optræder i, sker det
med tiden, at grundstofferne vil vende tilbage til deres oprindelige forbindelse.[2] Korrosion af stål og andre metaller er en af de meste almindeligt forekommende redoxprocesser
i vores dagligdag, og dette har påvirket anvendelsen af metallerne siden de bliver opdaget.[3] For at forhindre nedbrydning bliver jern fx galvaniseret eller blot malet. Stål er et
meget udbredt materiale i industrien, en af de vigtigste legeringselementer i stålproduktionen er jern.[2] Stål udvindes af jernmalm (salte såsom 𝐹𝐹𝑒𝑒3 𝑂𝑂4 , 𝐹𝐹𝑒𝑒2 𝑂𝑂3 ) med tiden tendens

til at korrodere til den naturlige forbindelse igen, idet alle naturlige processer i grundstof-

fer søger en stabil tilstand med de laveste energiniveauer og den proces kan illustreres i
figur 1.

Figur 1: Korrosionscyklus for stål produktion[2]

Dette projekt har fokus på stål, idet stål er et særligt udbredt produkt, som anvendes bredt
i industrien og som del af vores dagligdag. Korrosionen af metaller har store konsekvenser for samfundets økonomi. Som eksempler kan det nævnes, at korrosion udgør et beløb
svarende til 3% af bruttonationalproduktet i USA i 2001.[4] For Danmark gælder det, at
årlige omkostninger skyldes korrosion, er 37 milliarder kroner årligt.
Disse omkostninger indebærer beskyttelse og vedholdighelse af materialer udsat for korrosion, samt reparation og udskiftning ved materialeskader. [4]
Særligt er 𝐶𝐶𝑂𝑂2 korrosion et udbredt og dyrt fænomen indenfor offshore og rørledningerne

i forbindelse med naturgasrør.
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Globalt anslås det at korrosion ødelægger en fjerdedel af den årlige stålproduktion, der
svarer til 5 ton pr. sekund. [5] Der er mange parametre i omkostningerne, som gør at
estimeringer er vanskelige og usikre, men de korrosionsforårsagende tab udgør utvivlsomt meget store beløb. Derudover medfører korrosionen af materialer råstofspild og
energispild.
Et metal opbevaret i et beskyttet miljø vil være stabilt. Hvis opbevaring af metallet ikke
er optimale, kan metaloverfladen komme i kontakt med det omgivende miljø, hvor metallet er udsat for korrosion. Korrosionen bliver derfor defineret som fysisk-kemisk interaktion mellem metallet og det omgivende miljø.
Dette ændrer metallets egenskaber og desuden sker en nedbrydning af selve metallet. Det
har indflydelse på det tekniske system, som metallet indgår i. Miljømæssige forhold, som
kan være af høj temperatur, tyk, samt indholdet af 𝐻𝐻2 𝑆𝑆 og 𝐶𝐶𝑂𝑂2 , stiller en stor krav til

metaller og især rør, der anvendes i olie og gasindustrien. Disse faktorer udgør en risiko
for høje korrosionshastigheder.[6] For at få så meget gavn som muligt af metallerne bør
korrosion hindres eller udskydes længst muligt, og derfor er det vigtig at kende hastigheden af korrosion. [7]
Korrosionsprocessernes hastighed kan forudsiges ved hjælp af matematiske modeller, og
disse modeller kan anvendes til at forebygge tab forårsaget af korrosion.[8]
Denne ovenstående problemstilling leder frem til følgende initierende spørgsmål.

Hvordan kan korrosionshastighed i stål beregnes ved hjælp af matematisk modellering?
Før der kan arbejdes med matematisk modellering, vil der blive forklaret grundlæggende
aspekter af korrosion i stål og dens vigtigste element jern.
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2 Stål
Stål består ikke af et enkelt grundstof, men er et fællesbegreb for en gruppe af metallegeringer. Hovedelementet af stål er jern, og ud over det indeholder stål hovedsageligt krom
(Cr), nikkel (Ni), mangan (Mn) og molybdæn (Mo). Indholdet af legeringselementerne
og deres mængde ændrer sig, alt efter hvilken stål, der vil blive produceret. Ydermere er
der andre legeringsmetaller titan (Ti) og niob (Nb), også nogle af ikke-metalliske grundstoffer, så som kulstof (C), nitrogen (N), silicium (Si). I tabel 1 er der forskellige ståltyper
og deres legeringselementers mængde i procent efter EuroNorm-system (EN), som angiver nummer på bestemte typer stål. [9]
Tabel 1: Ståltyper og deres legeringsindhold
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Eftersom stålet er sammensat af flere grundstoffer, er disse sammensætninger afgørende
for stålets egenskaber og dets anvendelsesområder.
Legeringselementerne har blandt andet indflydelse på stålets korrosionsbestandighed ,
hårdhed, deformationsevne og svejselighed.[10] Den meste anvendelige stål type er austenitisk stål , og globalt forbrug af dette stål er 70% . Anvendelsen af den ståltype er 90%
i Danmark, idet den kan både bruges i fødevare- og medicinalindustrier. [9] Austenitisk
ståls egenskaber, som er temperaturtolerante (fx kan klare en kogende kvælstoftemperatur
på - 196 grader) og er duktilt, hvilket betyder, at det både kan tåle buk og stræk og dens
korrosionsmodstandsdygtighed gør, at anvendelsen af austenitisk stål er meget bredt [9].
I modsætning til austenitisk stål har martensitisk stål helt anderdeles egenskaber, idet det
har højt indhold af C og lavt indhold af Cr. Selvom det ikke kan bukkes eller strækkes, er
den type stål hærdbart, og dette medfører, at det er velegnet til hårde legeringer så som
køkkens redskaber og skærende værktøjer. Derimod klarer det sig dårligt mod korrosion,
fx får knivene hurtigt grubetæring efter et par gange i opvaskemaskinen. En tredje ståltype
er ferritisk stål, som ofte anvendes til chassiser til køretøjer, emhætter og overflade på
rustfri hvidevarer. Det meste legeringsindhold af den type stål består af Cr, hvorimod det
indeholder lavt C og Ni. Lavt indhold af C gør at stålet ikke er egnet til at hærde, men til
gængæld kan det både bukkes og svejses. [9] Korrosionsbestandigheden for forskellige
typer stål afhænger af deres legeringssammensætning. Fx indholdet af austenitiske stål,
som er 16-18% Cr, 8-10% Ni og 2-3% Mo gør, at stålet er modstandsdygtigt mod de fleste
korrosionsformer ud over spændingskorrosion. Ferritiske stål klarer sig ikke godt mod
generel korrosion især i det miljø, der består af stærke syrer. Når de forskellige ståltyper
er udsat for en stærk syre, korroderer metallet ikke ved samme korrosionshastighed og
derfor er korrosionstab for hvert enkelt ståltype forskellig.
Den stærkeste ståltype er duplex, idet det har højt indhold af Cr på 22-25 % og mindre
indhold Ni end austenitisk stål og har meget lavt indhold af Mo og C.
Selvom duplex stål har mindre formbarhed og svejsbarhed end austenitiske stål, har det
gode egenskaber mod alle typer korrosion. Det skyldes, at stålet indeholder mindre
mængde af Ni. På tabel 2 er der en oversigt over de 4 forskellige ståltyper og deres
egenskaber
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Tabel 2: Forskellige fysiske og kemiske egenskaber af 4 ståltyper

3 Korrosion
Korrosion er en naturlig proces, hvor metallerne og legeringerne gradvis bliver nedbrudt
ved reaktioner med det omgivende miljø. Der gælder følgende reaktion for korrosion:
Metal + ilt + vand → korrosionsprodukter.[4]

Ydermere har vandets saltindhold og temperaturen betydning for korrosion. Grunden til
at korrosion sker er, at metallerne vil vende tilbage til den forbindelse, hvor de er mest
stabile og der samtidig er lavest fri energi i systemet.[7] Jern bliver enten dannet til jern
(III)oxid (𝐹𝐹𝑒𝑒3 𝑂𝑂3 ) eller jern (ll)hydroxid 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑂𝑂𝑂𝑂)2 som er oprindeligt dannet af jern-

malm. På figur 2 kan det illustreres korrosionsprocessen af jern. [3]

Figur 2: Dannelsen af rust [3]
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For at få en dybere forståelse for de grundlæggende principper i korrosionsproces kræves
der et kendskab til nogle begreber, som er vigtige for korrosionsprocessen.
De begreber er følgende: reduktion, oxidation, spændingsrække, reduktionspotentiale,
elektrokemisk celle, Gibbs energi, Nerderst ligning og Faradays konstant.
Oxidation og reduktion er vigtige begreber for metallernes korrosion. Det handler om
elektronoverførsel og det betyder, at et stof gerne vil afgive sin elektron til andet stof,
som er elektronaccepter og gerne vil have en elektron. Når den proces sker, så er det de
stoffer, der afgiver sin elektron, bliver oxideret, mens de stoffer, som accepterer elektronen bliver reduceret.[3] For at give forståelse ses der på et eksempel, hvor en kobberstang
sættes ned i en sølvnitratopløsning. Figur 3 illustrerer oxidation og redaktionsprocesserne

Figur 3: Oxidation af kobber i sølvnitratopløsning [3]

Når kobberstangen står i opløsningen et stykke tid, så vil det få nogle glimrende farve.[3]
Dette skyldes, at der er sket en redoxreaktion, hvor reaktionen sker mellem kobber og
sølv. Fast kobber har reageret med sølv-ionerne i opløsningen, og der bliver dannet kobber ioner, som giver blå farve i opløsningen. Der bliver også dannet fast sølv, som dannes
på kobberstangen, idet der bliver overført elektroner fra kobbermetallet til sølvet i opløsningen.[3]
Der vil ikke være nogle reaktioner, hvis der har været sølv i kobbernitrat opløsningen,
idet den reaktion ikke vil være spontan. Den samlede reaktion ses således:
𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑠𝑠) + 2𝐴𝐴𝑔𝑔+ (𝑎𝑎𝑎𝑎 ) → 𝐶𝐶𝑢𝑢2+ (𝑎𝑎𝑎𝑎 ) + 2𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠)

Den overstående sumreaktion kan skrives som to halvcellereaktioner, ideen er at skrive
to halvcellereaktioner, fordi der sker to reaktioner på samme tid.
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Grunden til, hvorfor kobber bliver oxideret og sølv bliver reduceret, vil blive forklaret
under punktet spændingsrække.
𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑠𝑠) → 𝐶𝐶𝑢𝑢2+ (𝑎𝑎𝑎𝑎 ) + 2𝑒𝑒 −
2𝐴𝐴𝑔𝑔+ (𝑎𝑎𝑎𝑎 ) + 𝑒𝑒 − → 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠)

Oxidation forekommer i områder, der benævnes anodiske områder. De steder, der sker en
reduktion, når stoffet modtager elektroner, og de områder modtagelsen af elektronerne
foregår, kaldes katodiske.[11] Disse begreber illustreres i figur 4. Når et atom afgiver sin
elektron, så bliver den positivt ladet ion, som kan opløses i vand eller en væske. Den
væske er elektrolyt.[12]

Figur 4: Anode , Katode og Elektrolyt [13]

Korrosion er en elektrokemisk proces og reaktionen ser generelt således ud:
𝑀𝑀 → 𝑀𝑀𝑛𝑛+ + 𝑛𝑛𝑒𝑒 − ( 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒)

metallet afgiver elektroner og n er antallet af elektroner.[3] Dette kaldes også
en anodereaktion.
Fx for jern (Fe) kan reaktionen skrives som følgende:
𝐹𝐹𝐹𝐹 → 𝐹𝐹𝑒𝑒 2+ + 2𝑒𝑒 −

De elektroner, som er frigjort ved anodereaktionen, reagerer med ilt vand og derved sker
der en katodereaktion (ilt + vand + elektoner → hydroxidioner).
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Reaktionen ser sådan ud:
𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 4𝑒𝑒 − → 4𝑂𝑂𝐻𝐻 −

Oxidation af jern sker ved to trin. Først oxideres Fe til 𝐹𝐹𝑒𝑒 2+ som findes i form af jern (II)

hydroxid (𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑂𝑂𝑂𝑂)2 . Reaktionen ser således ud:
1. trin:
2. trin:

1

𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝑂𝑂2 + 𝐻𝐻2 𝑂𝑂 → 𝐹𝐹𝑒𝑒 2+ + 2𝑂𝑂𝐻𝐻 − → 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑂𝑂𝑂𝑂)2
2

1

2𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑂𝑂𝑂𝑂)2 + 𝑂𝑂2 + 𝐻𝐻2 𝑂𝑂 → 2𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑂𝑂𝑂𝑂)3 [14]
2

En samlet elektrokemisk reaktion skal indeholde mindst en oxidations-og en reduktionsreaktion, hermed overføres ladning mellem anoder og katoder. Det vil sige at, alle elektroner, der genereres gennem oxidation, skal forbruges ved reduktion.

3.1 Metallernes spændingsrække
Der er forskel på metallers ædelhed, og dermed også deres risiko for korrosion. Ædelhed
repræsenterer, hvor meget stofferne er reaktionsvillige. Dette betyder, at des mindre et
metal afgiver elektroner jo mere ædel. Der findes en rækkefølge, der viser tendensen af
metallernes elektronafgivelser. Den opstilling kaldes en spændingsrække. På figur 5 vises
en enkel udgave af den rækkefølge.[15] Spændingsrækken giver en overordnet forståelse
af metallerne, der er oxiderende eller reducerende. I ovenstående eksempel med kobber
og sølv, kan der ses at kobber kommer før sølv i spændingsrækken, hvilket siger at den
er mindre ædel end sølv og derfor vil den oxideres, hvorimod sølv bliver reduceret.

Figur 5: Simplificeret udgave af metallernes spændingsrække [15]
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3.2 Reduktionspotentiale
Reduktionspotentiale (halvcellepotentiale) er en værdi, som er knyttet til hver halvcellereaktion, og sagt på anden måde, at det er et mål for et stof, som gerne vil reduceres eller
oxideres. Ved højere reduktionspotentiale vil stoffet gerne reduceres. Derimod jo lavere
reduktionspotentiale, jo mere vil stoffet gerne oxideres.[3]
Potentialet skrives som følgende:
𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜/𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 fx for jern: 𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)/𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐼𝐼𝐼𝐼)

Potentialerne måles i volt (V) som er defineret Joule pr Coulomb (J/C), og standardreduktionspotentialer slås op i tabeller under standardbetegnelserne, som er koncentrationen på 1M af stoffet, og hvis det er gas, så er det et tryk på 1 bar. På tabel 3 ses metallernes
standard halvcellepotentiale.
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Tabel 3: Standard halvcellepotentiale ved 25℃ [3]

Desuden kan det ses i tabellen, at halvcellereaktioner bliver skrevet op i reaktionsretning,
hvilket betyder, at reducerende produkter står i højre side, og oxiderende former står i
venstre side. Reaktionen foregår altid i et par, hvor der er to metaller til stede, hvoraf det
ene er oxiderende og det andet er reducerende. Fx i tabellen kan der ses at Natrium har
et meget lavt cellepotentiale på -2,71 V, hvilket siger at den meget gerne vil være på
ionform/oxidere, idet metallet er mere stabilt på den form.
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Derimod har fluor et højt reduktionspotentiale på + 2,87 V og derfor vil det gerne reduceres til en negativ ionform.
De metaller, der ligger i bunden af reaktionspotentialetabellen er dem, der er på venstre
side af spændingsrækken, og nogle af dem ses i figur 5. Hvorimod de metaller, der ligger
øverst i tabellen, er på højre side i spændingsrækken.
Det kan også sammenlignes i forhold til nulpunkt hydrogen. Det betyder, at alle de stoffer, der ligger til venstre for hydrogen i spændingsrækken i figur 5 eller har lavere reduktionspotentiale end hydrogen på tabel 3 kan reducere 𝐻𝐻 + og danne brint.

Disse metaller har det til fælles, at de er uædle og dermed hurtigt oxiderende. Den modsatte gruppe af metaller er ædle og har reducerende egenskaber.
Der bliver opgivet reaktionspotentiale i forhold til en standard hydrogen elektrode og det
betyder at hydrogen reduceres fra 𝐻𝐻 + til 𝐻𝐻2 , som skrives følgende:
𝐻𝐻 + + 𝑒𝑒 − →

1
𝐻𝐻
2 2

Dette er defineret som nulpunkt, altså 𝐸𝐸°𝐻𝐻 + /𝐻𝐻2 = 0
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3.3 Elektrokemisk celle
Når to elektrokemiske halvceller er separate, så vil der foregå en halvcellerektionen hver
for sig. På figur 6 illustreres der, hvordan processen foregår.[16]

Figur 6: Halvcellereaktion af zink og kobber [3]

På venstre side ses et stykke zink, der bliver dyppet ned en opløsning af zinknitrat. På
anden siden er der et stykke kobber, der er neddyppet i en opløsning af kobber-ioner. De
to elektroder bliver forbundet for at elektronerne kan transporteres fra en elektrode til den
anden, dermed vil cellereaktionen forløbe spontant, idet en elektrons flow forløber spontant, kaldes det en galvanisk celle.[3] Processen foregår således, at fra elektroden vil der
komme nogle elektroner ud fra zinkstykket, derved dannes der 𝑍𝑍𝑛𝑛2+ ioner i opløsningen.

De elektroner fra zink løber ud i kredsløbet og kommer ind til kobbermetallet. Dermed
vil de reagere med 𝐶𝐶𝑢𝑢2+ som er i opløsningen.

Herved reduceres kobber-ionerne til kobber, som sætter sig på overfladen af kobberet,
som ses på figur 6
På et tidspunkt vil der være overskud af 𝑍𝑍𝑛𝑛2+ og på anden siden bliver der mindre af

𝐶𝐶𝑢𝑢2+ i den galvaniske celle. Dette betyder på højre side, at det vil blive en mere og mere
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negativ opløsning, da anioner bliver overskud. På venstre side vil opløsningen blive mere
og mere positiv, idet der vil være flere positive zink-ioner i opløsningen. For at reaktionen
forløber spontant og kontinuert, skal forbindelsen af de to halvceller forbindes med en
saltbro, som vil udligne ledningen. Den saltbro kan være et stykke filtrerpapir. På figuren
6 kan der ses, at der er klorid og natrium-ioner i saltbroen. Opløsningen til højre bliver
mere negativ, og derfor bliver der tilført 𝑁𝑁𝑎𝑎+ og opløsningen til højre bliver mere positiv
og derfor tilføres 𝐶𝐶𝑙𝑙 − for at udligne koncentrationen og på den måde vil processens forløb

fortsætte. [3]

I en galvanisk celle sker en spontan reaktion, hvilket betyder ændringer af Gibbs energi
(∆𝐺𝐺). Når cellepotentialet større end nul, så medfører dette at Gibbs energi er mindre end
nul. Dette kan også ses på formlen, som ser således:
∆𝐺𝐺 = −𝑧𝑧𝑧𝑧𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

Senere kommer der yderligere forklaringer på denne formel.
Det kan også lade sig gøre at reaktionen kan tvinges til at gå modsat ved hjælp af at tilføje
energi, fx ved hjælp af batterier eller elektricitet. På den måde vil ∆𝐺𝐺 blive større end nul

og elektonpotentialet bliver mindre end nul, og den proces vil fremkomme i en elektrolytisk celle og er ikke en spontan reaktion [3]

I den galvaniske celle i figur 6 er zinkanoden, idet der sker en oxidation, og kobber er
katoden, fordi der her sker en reduktion.
I figur 6 skrives to halvcellereaktioner og totalreaktioner således:
𝑍𝑍𝑍𝑍(𝑠𝑠) → 𝑍𝑍𝑛𝑛2+ (𝑎𝑎𝑎𝑎 ) + 2𝑒𝑒 −

𝐶𝐶𝑢𝑢2+ (𝑎𝑎𝑎𝑎 ) + 2𝑒𝑒 − → 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑠𝑠)

𝑍𝑍𝑍𝑍(𝑠𝑠) + 𝐶𝐶𝑢𝑢2+ (𝑎𝑎𝑎𝑎 ) → 𝑍𝑍𝑛𝑛2+ (𝑎𝑎𝑎𝑎 ) + 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑠𝑠)

På samme figuren ses også, at spændingsforskel mellem Zn og Cu er 1.10 V. Dette kan
også beregnes uden at måle ved hjælp af reduktionspotentiale. De to halvcellepotentialer
kan slås op i tabel 3, og trækkes fra hinanden, som er defineret under standardbetegnelse
således:
𝐸𝐸°𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐸𝐸°𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐸𝐸°𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
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Hvis cellepotentialet er større end nul, så er reaktionen spontan. Det betyder: ∆𝐺𝐺 > 0
𝐸𝐸°𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐸𝐸°𝐶𝐶𝑢𝑢2+ /𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝐸𝐸°𝑍𝑍𝑛𝑛2+ /𝑍𝑍𝑍𝑍 = 0,34 𝑉𝑉 − (−0,76 𝑉𝑉 ) = 1,10

3.4 Gibbs energi
Gibbs energi gælder for elektrokemiske celler, at det antal overførte elektroner er både
ganget med Faraday konstant og cellepotentialer. Denne sammenhæng ser sådan ud:
∆𝐺𝐺 = −𝑧𝑧𝑧𝑧𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

Herfra kan der ses, hvis cellepotentialet er positivt, så fås der en negativ Gibbs energi,
hvilket betyder, reaktionen er spontan. Den ovenstående sammenhæng kan anvendes under standardbetegnelserne.
Men ved cellepotentialerne udenfor standardbetegnelserne anvendes Nernst ligning.[3]
Virkningen af koncentration på cellepotentialet kan bestemmes ud fra Nernst ligning, idet
ændring af Gibbs energi er relateret til reaktionskvotient (Q), som er reaktionsbrøken .
Den sammenhæng skrives på følgende måde: [3]

∆𝐺𝐺 = ∆𝐺𝐺° + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
∆𝐺𝐺 = −𝑧𝑧𝑧𝑧𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

∆𝐺𝐺° = −𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧°𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛

−𝑧𝑧𝑧𝑧𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = −𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧°𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ⇔ 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐸𝐸°𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 −

Dermed fås der Nernst-ligning.

𝐸𝐸°𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 −

Faradays konstant (F) = 96485 C/mol

𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑧𝑧𝑧𝑧
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𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑧𝑧𝑧𝑧

-z = overførte elektroner
Q = reaktionsbrøken
Men det er vigtigt, at der ved ligevægt gælder følgende sammenhæng:
∆𝐺𝐺 = 0, 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑄𝑄 = 𝐾𝐾 , det betyder at, der ikke er nogen potentialeforskel mellem

to halvceller. Det vil sige, at formlen ser sådan ud, hvor K er ligevægtskonstanten, R er
gaskonstanten og T er temperatur:

3.5 Faradays lov

𝐸𝐸°𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =

𝑅𝑅𝑅𝑅
ln (𝐾𝐾)
𝑧𝑧𝑧𝑧

For at beregne, hvor meget kobber, der bliver dannet på katoden og hvor meget zink, der
forsvinder fra anoden i en elektrokemis celle, bruges der Faradays lov.
Den fortæller, at størrelsen af den kemiske ændring er proportional med mængden af ladning (antal elektroner), der passerer gennem cellen. Det betyder, at der på følgende reaktion: hvor sølv reduceres fra ionform til metal, så sker det, at der for hver gang der bliver
dannet 1 M sølv, er der brugt 1 M elektroner. Dette er en kemisk oversættelse af Faradays
lov.
𝐴𝐴𝑔𝑔+ (𝑎𝑎𝑎𝑎 ) + 𝑒𝑒 − → 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑠𝑠)
1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒 − → 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐴𝐴

Strøm defineres som elektronbevægelse som angives i ampere (A) og ampere er knyttet
til Coulomb (C). Hvis der fx er en strøm på 1 A, så løber i 1 s og hvilket betyder at der
passerer 1 C i ledningen. Coulomb er knyttet til ledningen på elektronerne. Hvis der er 1
mol elektroner, som ovenstående eksempel med sølv, så er der flyttet en ledning på 96485
C eller ampere i sekundet (A/s). Dette er Faradays konstant.
Ved hjælp af den konstant kan beregnes et mol produkt elle reaktant, der dannes i en
elektrokemisk celle, det ser således ud:
𝑛𝑛 =

𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑧𝑧𝑧𝑧

18

I = strøm (A)
t = tiden (s)
z = overførte elektroner i den afstemte redoxreaktion
F= 96485 C/mol (Faradays konstant)
I følgende ses der et eksempel på beregninger, hvor meget metal, der kan dannes ved
hjælp af Faradays lov. Der er strømstyrke på 0,10 A i 30 min og her dannes 59,28 gram
kobber
𝐶𝐶𝑢𝑢2+ + 2𝑒𝑒 − → 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑠𝑠

𝐼𝐼 = 0,10𝐴𝐴, 𝑡𝑡 = 30𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐶𝐶
𝑠𝑠
0,10 𝑠𝑠 · 30 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 · 60 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑛𝑛 =
=
= 9,33 · 10−4 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐶𝐶
𝑧𝑧𝑧𝑧
2 · 96485 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Her kan det afgives som gram

𝑚𝑚 = 63,546

𝑔𝑔
· 9,33 · 10−4 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 59,28 𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

På trods af at termodynamik har betydning for metallernes afgivelse af elektronerne, som
det er afklaret i ovenstående afsnit, kan det dog ikke alene være den afgørende rolle for
korrosionen, idet kinetikken har effekt på, hvor hurtigt korrosionen fremkommer. Dette
kan forklares ved et eksempel ud fra bly (Pb) i et bilbatteri. Her er det termodynamisk
favorabelt, at bly afgiver sin elektroner i syre for at der bliver dannet brint. Dog vil processen ikke fremkomme hurtigt, selvom bly ligger på venstre side af hydrogen i spændingsrækken. Dette skyldes at nogle metaller har ledningstætheds evne lille end andre
metaller, fx bly versus jern. Ledningstætheden er et mål for hvor mange elektroner per
sekundet per kvadret cm, som metallet overfører. Jern kan overføre elektroner 107 gange
hurtig end bly. [17]
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4 Korrosionstilstande
Når der opstår korrosion, så er der 3 tilstande, der er afgørende for korrosionsdannelsen,
og disse korrosionstilstande er henholdsvis:
Immuntilstand, Aktivtilstand og Passivtilstand. På figur 7 er der 3 korrosionstilstande,
som forklares i følgende.[11]

Figur 7: 3 Tilstande er afgørende for korrosionshastighed.[11]

I immuntilstanden er metallerne stabile, hvilket betyder at det ikke sker nogen korrosion
fx ædelmetaller, hvorimod i aktiv tilstand vil der forekomme oxidationsredaktion og
derfor korroderer metallerne. Eftersom der ikke er beskyttelse på metallet, vil korrosionshastigheden være meget højt.
I passivtilstand vil der dannes et oxidlag på metaloverfladen, som sørger for at der er lille
korrosionshastighed. Fx dannes på stål primært kromoxider (𝐶𝐶𝑟𝑟2 𝑂𝑂3 ), der er et korrosi-

onsprodukt, som lægger sig som en tynd film på overfladen. Selvom disse oxidlag er
meget tynde, er de stadigvæk meget tætte og effektive til at beskytte stålet mod

det omgivende miljø. Hvis det sker en skade på den oxidfilm, vil det gendannes, og det
fænomen kaldes repassivering. [9]. På figur 8 illustreres et cykelstativ, hvor den vandrette
del består af rustfrit stål og den lodrette del af galvaniseret stål.
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Figur 8: et cykelstativ, hvor der både rustfri stål og galvaniseret stål [9]

Selvom det er anvendt i mange år, er der ikke noget spor af korrosion på den vandrette
del, idet rustfrit stål har en effektiv evne til at repassivere. Hvorimod den lodrette del af
galvaniseret stål, der holder cykelstativet, er mindre effektiv mod korrosion, da zinklag
har en begrænset levetid. Når offeranoden i form af zinklaget korroderer, er stålet ikke
længere beskyttet og ruster derfor.
Passivlag kan dannes på forskellig vis. I figur 9 er der forskellige metaller og deres passivlag i forhold til pH. F.eks. korroderer rustfrit stål kun, hvis pH er meget lav, hvilket
betyder, at det har et effektivt passivlag, som beskytter imod korrosion.

Figur 9: Sammenhængen mellem korrosion og pH [11]

Derimod har aluminium et snævert pH interval mellem 6 og 8. Uden for det interval er
aluminium er ubeskyttet mod korrosion.[11] På trods af at rustfrit stål har et stærkt oxidlag , kan der ikke undgås rust, hvis dets brudstyrke er overbelastet. Det betyder at ved
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træk, tryk eller vridning af stålet, vil der ske skader på metallet. Dermed går oxidlaget i
stykker, og dette fører til at korrosionen vil forekomme.

5 Pourbaix diagrammet
Korrosionsforholdene i forhold omgivelsernes egenskaber, såsom pH, potentialer og
koncentration osv., gør korrosionen kompleks, og derfor bruges Pourbaix diagrammer
til at danne en oversigt over, hvilke pH værdier og elektrodepotentialer der medfører
hvilke reaktioner.[18]
Der optræder tre områder i Pourbaix diagrammet; Immunitet, Passivitet og korrosion.
Ved hjælp af pourbaixdiagrammet kan der bestemmes, hvilken tilstand metallet vil være
i ved en given pH og elektrodepotentiale. Pourbaixdiagrammet viser altså også hvilke
forhold, der skal være til stede for at beskytte metallet. På figur 10 og 11 ses Pourbaixdiagrammer, der viser en sammenhæng mellem de kemiske forbindelser metallet kan optræde i som funktion af metallets potentiale i forhold til pH.

Figur 10: Pourbaix-diagram for Jern [11]

Figur 11: Pourbaix-diagram for stål [11]

Det skal nævnes, at Pourbaix diagrammerne antager standardtilstande 1 atm og 25 ℃.

Altså bliver diagrammet udfordret i praksis af legeringselementer og opløste salte i vandet. På figur 10 vises der kun jern som enkelt metal og det har en høj korrosions hastighed
i det givne miljø, hvorimod der ses på figur 11 at Cr og Ni indsnævrer korrosionsområdet
og beskytter stålet, når det forekommer i legeringer.
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Passivitet opnås gennem legeringselementerne, hvor der dannes et passivt lag på metallet.
På den måde opnås der en vis grad af beskyttelse. Dette skyldes at oxidlaget har dårligere
elektrisk ledningsevne, det sidder godt fast og er tæt. Dette medfører at elektrolytten ikke
kan komme i kontakt med metallet, og at der ikke kan udveksles ioner - altså fjerner man
vilkårene der kræves for korrosion. På Pourbaixdiagrammet for jern på figur 10, ses at
der er større korrosionsområder ved meget høj og meget lav pH. Dette sker fordi passivlaget bliver opløst og der dermed hele tiden vil være kontakt mellem elektrolyt og metal.
Når de to diagrammer sammenlignes, så viser det sig, at rustfrit stål, hvor der er i blandet
krom (Cr) og nikkel (Ni) i jernet, mindskes området hvor korrosion kan ske. Altså bliver
stålet nu modstandsdygtigt over for flere pH og højere elektrodepotentialer.

Med den stiplede linje kan der ses, hvordan korrosionstilstanden har været uden Cr. Idet
der er tilføjet krom og nikkel, har det resulteret i korrosionen. Dette forklarer, hvorfor
rustfrit stål er stabilt ved lavere pH end jern. Den sammenhæng består i, at Cr i rustfrit
stål danner en tynd oxidhinde 𝐶𝐶𝑟𝑟2 𝑂𝑂3 , som beskytter jernet nedenunder. [19]

6 Korrosionstyper

Stålets korrosion er ikke alene afhængig af miljøets kemiske natur som pH. Ydermere har
fysik tilstand som temperatur, strømningsforhold, elektrolyttens ledeevne, tilstedeværelse
af bio-organismer og mekanisk belastning effekt på korrosionsprocessen.[13] Dermed
kan det blive en afgørende faktor for anvendeligheden af et metal i et givet miljø.[20]
Dette kapitel beskriver nogle af de hyppigste korrosionstyper og deres årsager.
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6.1 Generel korrosion (uniform korrosion)
Denne korrosionsform forekommer ofte i surt miljø eller stærk alkaliske miljøer og kendetegnes ved at metallets hele overflade korroderer. Korrosionshastigheden stiger med
temperatur og stigende kloridkoncentration. Et eksempel kan være en ubeskyttet stålgrill,
der har stået i regnvejr.
I naturlige (pH = 7) omgivelser er det primært ilt, der forårsager til generel korrosion. På
figur 12 ses der et eksempel på generel korrosion.[21]

Figur 12: Korrosionen er fordelt på hele overfalden af skuerne[21]

6.2 Galvanisk korrosion
Hvert metal er blevet klassificeret for ædelt og derefter placeret på galvaniske skalaer i
henhold til ædelt, som betyder at metaller har forskellige modstandsdygtighed over for
korrosion, især når et metal er i kontakt med et andet metal. På figur 13 viser der korrosionen mellem jern-og kobberrør.[22]

Figur 13: Tæring af jernrør ved rørforløb med et jernrør efter kobberrør
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De mindst ædle metaller er anodiske, og dermed elektropositive og korroderer derfor
nemmest. Hvorimod metaller, der er mere ædle, er meget katodiske, som betyder at de er
elektronegative eller har lavt elektronpotentiale. Hermed vil de være mere modstandsdygtige over for korrosion.
Galvanisk korrosion foregår således; når to forskellige metaller har kontakt i et vandigt
miljø, vil deres forskelle i korrosionspotentialer forårsage korrosion. I figur 14 er jernet
mere ædelt end zink og derfor vil zink være offeranode, hvilket betyder, at jernet er katodisk beskyttet. Derimod i figur 15 er kobber mere ædelt end jern, og jern vil være offeranode. [11]

Figur 15: Jernet er offeranode [11]

Figur 14: Jernet er katodisk beskyttet [11]

6.3 Grubetæring
Denne type korrosion begynder som stedvis svækkelse af oxidlaget, der beskytter metallet. Disse svækkelser kan ske på grund af kraftige miljøpåvirkninger, hvor oxidfilmen
ikke kan gendannes. Når det først er begyndt, kan der hurtigt dannes huller på en flade.
Oxidlaget forsvinder pletvis, og den rå overflade virker som anode og den store flade
virker som katode. En gennemtæring kan hurtigt blive til virkelighed, når processen først
går i gang og den ikke bliver stoppet. Figur 16 illustrerer et eksempel på grubetæring [12]

Figur 16: Gruber
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6.4 Spaltekorrosion
Spaltekorrosion ligner meget grubekorrosion, men forskellen er, at spaltekorrosion finder
sted i spalter, porer, flangesamlinger, under bolte, gevind og steder med lille væskeudskiftning og derfor kaldes det også lokalkorrosion. [19] Hvis anoden er meget lille i forhold til katoden, vil det få processen til at accelerere, og der vil blive afgivet mange elektroner. Hvorimod er anoden meget stor, betyder det ikke så meget, og korrosionen vil
forløbe langsomt. Hvis fx et galvaniseret stålrør får et slag af noget, går der noget galvanisering af, og dette bevirker at katoden vil være lille i forhold til den store stålplade, som
er anode. Det vil ikke gøre så meget skade og korrosionen vil forløbe langsomt.

6.5

Interkrystallinsk korrosion

Nogle områder ved siden af korngrænserne er kornfattige og derved er de steder mindre
ædle end kornenes centrum. Derfor vil der ske korrosion. I figur 17 illustreres der forskellige mængder krom både i korngrænserne og centrum. [12]
Denne type korrosion kan også forekomme i korngrænser i metallegeringer. Siden metaller har forskellig ædelhed, vil dette kunne skabe galvanisk korrosion i korngrænserne
mellem to forskellige metaller, som findes i en legering. Fx kan rustfrit stål angribes af
denne type korrosion, hvis det har for højt kulstofindhold eller svejses forkert.

Figur 17: Interkrystallinsk korrosion [12]
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6.6

Turbulenskorrosion

Det sker i rør, eksempelvis vandrør, ved tilstedeværelse af fremmedpartikler, som ridser
overfladen inden i røret. Dette kan medføre at metal, der ellers var beskyttet af maling
eller legeringselementer, bliver eksponeret, og dermed bliver udsat for eksempelvis grubetæring. Det kan også forekomme ved høj strømningshastighed.

Figur 18: Indvendigt korrosion af rørinstallationer [31]

6.7 Spændingskorrosion
Det er en af de farlige korrosioner i store stålelementer, idet der dannes lokale revnedannelser og hurtig gennemtæring i selv tykt materiale. Korrosionen sker i de områder, hvor
der er indre trækspændinger. Det ses på figur 19.

Figur 19: Et eksempel på spændingskorrosion i 4301- stål [32]
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6.8 𝐶𝐶𝑂𝑂2 Korrosion
Før undersøgelse af korrosionsmodellerne forklares kemien bagved 𝐶𝐶𝑂𝑂2 korrosion Når

𝐶𝐶𝑂𝑂2 reagerer med vandet så dannes der kulsyre, som ses på reaktionsligning (1) og de

dannede kulsyre frigiver hydroner (𝐻𝐻 + ), som danner hydrogenkarbonat 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻−
3 , som ses

på reaktionsligning (2). Det dannede hydrogenkarbonat kan igen reagere og frigiver hy−

droner samt fremkommer karbonat 𝐶𝐶𝑂𝑂32 (3), og nogle hydroner reduceres af jern til di

hydrogen (4).

(1) 𝐶𝐶𝑂𝑂2 (𝑎𝑎𝑎𝑎 ) + 𝐻𝐻2 𝑂𝑂(𝑙𝑙 ) ⇋ 𝐻𝐻2 𝐶𝐶𝑂𝑂3 (𝑎𝑎𝑎𝑎)

(2) 2𝐻𝐻2 𝐶𝐶𝑂𝑂3 (𝑎𝑎𝑎𝑎 ) + 2𝑒𝑒 − ⇌ 2𝐻𝐻+ (𝑎𝑎𝑎𝑎) + 2𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂3− (𝑎𝑎𝑎𝑎)
−

(3) 2𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂3− (𝑎𝑎𝑎𝑎 ) + 2𝑒𝑒 − ⇋ 2𝐻𝐻+ (𝑎𝑎𝑎𝑎 ) + 𝐶𝐶𝑂𝑂32 (𝑎𝑎𝑎𝑎)

(4) 2𝐻𝐻+ (𝑎𝑎𝑎𝑎) + 2𝑒𝑒 − → 𝐻𝐻2 (𝑔𝑔)

Når der opstår i korrosion i jern, er det fordi jern bliver oxideret og derved reduceres 𝐻𝐻+
i vandet (5)(6)

(5) 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑠𝑠) → 𝐹𝐹𝑒𝑒 2 (𝑎𝑎𝑎𝑎) + 2𝑒𝑒 −

(6) 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 2𝐻𝐻+ (𝑎𝑎𝑎𝑎) → 𝐹𝐹𝑒𝑒 2+ (𝑎𝑎𝑎𝑎) + 𝐻𝐻2 (𝑔𝑔)

Nogle hydroner, der oxiderer jern, kommer fra vands autoprotolyse og nogle af dem kommer fra kulsyre, som bliver dannet, når 𝐶𝐶𝑂𝑂2 bliver opløst i vandet, som ses på reaktions

ligning (1). Molbrøkken af 𝐶𝐶𝑂𝑂2 i vandet afhænger både af 𝐶𝐶𝑂𝑂2 partialtryk og temperatur,

idet ligevægtskonstanten er (K) og udtrykker Henrys lov. Den sammenhæng ses i følgende ligning:

𝐾𝐾 =

𝑥𝑥𝐶𝐶𝑂𝑂2
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂2
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7 Korrosionshastighed
Hastigheden for korrosion fortæller hvor stor mængde metal, der korroderer om året, og
de måles i millimeter eller gram per år. Denne hastighed afhænger af miljøforhold, såsom
temperatur, pH, iltindholdet, stålets legeringsindhold og metallets type. Vedligeholdelseskravene af stål afhænger af korrosionshastigheden, fx i våde omgivelser kan et metal
kræve mere vedligeholdelse end et tørt sted.
Derfor lægges vedligeholdelsesplaner efter korrosionshastighedsmodeller. De modeller
er vigtige for forudsigelse af korrosionshastighed for de vigtigste korrosionsmekanismer
i stål, som har betydning for kvaliteten af korrosionsstyringssystemet. Forudsigelsesmodeller kan blandt andet hjælpe til korrosionskontrol og- styring, fx ved korrosionshæmning kan undgås korrosionsskader, og derfor gennemgås i følgende afsnit udvalgte korrosionshastighedsmodeller og disse sammenlignes. Først redegøres for en basismodel, og
bagefter udvides der den basismodel. Dernæst arbejdes med to 𝐶𝐶𝑂𝑂2 korrosionshastigheds-

modeller. [23]

7.1 Den grundlæggende korrosionsmodel
Korrosionshastigheden kan defineres som 𝑣𝑣 =

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

, hvilket betyder at stålets vægttab

afhænger af funktion af tiden. Betragtes første trin af modellen er hastigheden konstant,
og dette giver følgende differentialligning:

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝑘𝑘 , hvor m er massen,

t er tiden og k er for konstant. Fx har en stålplade fra karrosseriet på en bil, der vejer
1000 kg, et vægttab på 10 g per år, og differentialeligningen for den vil være
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −0,01, og løsningen for den ligning er: 𝑚𝑚 = −0,01𝑡𝑡 + 1000.
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7.2 Et eksempel på udvidelse af den grundlæggende model
Mange variabler såsom fx temperatur, pH, legeringer i stålet, materialets geometri og
maling gør, at den grundlæggende model er for simpel.
For at udvide modellen kan der enten bruges målinger eller teorien om kemisk reaktionsmekanisme og eventuelt en kombination.[17] Der kan altså foretages fysiske målinger
på stedet eller opstilles regressioner, hvor der findes konstanter, der anvendes som simulering i modellerne.
Variationer af konstanterne gør at forklaringsgraden bliver lavere, og derfor er det vigtigt
at vælge de rigtige parametre. I følgende model undersøges beskyttelseslags betydning
og her undersøges et skibsskrog af stål.[24]
𝑟𝑟(𝑡𝑡) = 𝑟𝑟𝑆𝑆 (1 − 𝑒𝑒

𝑡𝑡−𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑡𝑡

−

)

𝑇𝑇𝑖𝑖 = beskyttelseslags levetid

𝑇𝑇𝑡𝑡 = overgangstiden (Den tid, det tager mellem korrosionsfaserne, fx fra nedbrydning af

beskyttelseslag til korrosionen af stålet)
𝑟𝑟𝑠𝑠 = korrosionshastigheds konstant
𝑟𝑟(𝑡𝑡) = korrosionshastighed

I forhold til den grundlæggende model er der her to parametre mere i forhold til den
grundlæggende model, hvilket betyder, at den nye model tager højde for coatingens levetid og overgangstiden ud over tiden.
Den er heller ikke præcis, idet den ikke inddrager fysiske parametre, som kan være fx
temperatur, pH eller andre variabler. Derfor kan den kun anvendes, når de andre parametre er tilnærmelsesvis konstante. Dens anvendelse er begrænset. [24]
I artiklen [24]arbejdes der videre med modellen for at passe bedre til skibsskrog, og dermed laves der målinger, som bruges til statisk analyse ved at indføre nye parametre som
estimeres med regression. Her på skibsskrogmodellen laves der målinger og ud fra målingerne fremkommer der en regressionsmodel med parametrene alfa og beta.
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Disse to parametre indeholder alle andre variabler, som fx kan være temperatur, pH, metallets legering, geometri osv. Regressionsmodellen er en ny model, som passer bedre til
at forklare korrosionshastigheden for skibsskrog. Figur 20 viser regressionen, hvor punkternes afvigelser antages at være normalfordelt[24]

Figur 20: Korrosionshastighedsmålinger millimeter per år [24]

Når alfa og beta er bestemt efter regression, så er der en regressionsmodel, som bestemmer korrosionshastigheden for skibsskrog. Følgende udvidede model gælder for skibsskrog og andre metalgenstande i tilsvarende omgivelser

7.3 Generalisering
Den ovenstående model indeholder to nye variabler som er tiden og beskyttelseslag, alt
efter hvad modellen skal bruges til. Hvis en korrosionsmodel fx skal være inden for offshore rørledning, så er det relevant at inddrage 𝐶𝐶𝑂𝑂2 indhold og strømningshastighed, som

er nye variabler, hvorimod alle andre variabler fx coating og tiden kan betragtes som

konstanter. I det følgende afsnit undersøges der to modeller for 𝐶𝐶𝑂𝑂2 korrosion, henholds-

vis De Waard model og NORSOK standard M-506.
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7.3.1

De Waard Modellen

Der er mange faktorer, der har effekt på 𝐶𝐶𝑂𝑂2 korrosion af stål. Specielt har temperatur og
𝐶𝐶𝑂𝑂2 partialtryk væsentlig indflydelse på 𝐶𝐶𝑂𝑂2 korrosion. Denne model er baseret på elek-

trokemiske undersøgelser, som viser sammenhæng mellem temperatur, 𝐶𝐶𝑂𝑂2 - partialtryk

og korrosionshastighed(mm/år). [25]

Den generelle De Waard modellen ser således ud:

•
•
•

log(𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ) = 7,96 −

2320
− 5,55 · 10−3 𝑇𝑇 + 0,67log (𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂2 )
𝑇𝑇 + 273

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 er korrosionshastighed, som er målt mm/per år
𝑇𝑇 er temperatur, der er givet i Celsius

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂2 er 𝐶𝐶𝑂𝑂2 partialtryk, der givet MPa

Modellen er generelt, og det betyder at den ikke tager højde for fx et specifikt stål eller
andre parametre såsom pH, strømhastighed.
For at have konkrete data ses der på en model for en bestemt ståltype, som er N80.[25]
For at ramme tæt på eksperimentale data for stålet N80 er de Waard modellen blevet
modificeret ved at ændre på konstanten a, som den oprindeligt er 7,96 i den generelle De
Waard model. Den modificerede modelfunktion for af finde at beregne korrosionshastighed af N80 ses sådan ud:
log(𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ) = 𝑎𝑎 −

2320
− 5.55 · 10−3 · 𝑡𝑡 + 0,67log (𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂2 )
𝑡𝑡 + 273

Konstanten a findes ved hjælp af regression af tryk og temperatur fra eksperimenteldata
Med modificering opnås resultater, som rammer tæt på de eksperimentelle datasæt. Herunder ses formlen for modificering af a:
𝑎𝑎 =

𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2
2
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I stedet for 7,96 i den oprindelige model er der to parametre, 𝑎𝑎1 og 𝑎𝑎2 .

𝑎𝑎1 bestemmes ved en lineær regression over nogle datesæt, hvor der tages højde for a ’s
temperaturafhængighed, hvilket også betyder, at det gør modellen semi-empirisk. Det ses
herunder at a`s værdier ikke er 7,96 ved forskellige temperaturer.

Figur 21: Lineære regression for temperaturen

𝑎𝑎2 bestemmes på samme måde, hvor der tages højde for partialtrykket for 𝐶𝐶𝑂𝑂2 , herunder

på grafen ses der at konstanten 𝑎𝑎2 ændrer sig ved forskellige tryk.

Figur 22: Lineære regression for partialtryk

I stedet for 7,96 i den oprindelige model anvendes der nu et gennemsnit af de to parametre
𝑎𝑎1 og 𝑎𝑎2 .

a er beregnet ud fra de to ovenstående regressionsligninger og partieltrykket 0,494 er
valgt, fordi det er en måling ved den partialtryk.
Når a beregnet, så kan der beregnes korrosionsagtigheden ud fra givne data. [25] På tabel
4 ses der de værdier, der er beregnet ud fra de Waard model og kontra eksperimentale
data.[25]
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Tabel 4: Eksperimentale datasæt 1 [25]

7.3.2

NORSOK STANDARD M-506

Denne model er mere kompliceret i forhold til De Waard modellen, idet NORSOK modellen tager højde for flere parametre, som er temperatur, 𝐶𝐶𝑂𝑂2 partialtryk, pH, strømha-

stighed, diameter af anvendte rør, densitet af væsken. Den generelle ligning for modellen
ser således ved ligning (1), og gælder en temperatur interval fra 20 ℃ til 150 ℃ . Model-

len bliver simplere med lavere temperatur, idet nogle af leddene har mindre betydning for
beregninger. De andre to ligninger for modellen er vist ved ligning (2) og (3) [26]og i
følgende afsnit vil der forklares funktioner af de parametre, der indgår i ligningen.
𝑆𝑆

(1) 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐾𝐾𝑡𝑡 · 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑂𝑂2 · 0,62 · � � · 0,146 + 0,0324 log(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑂𝑂2 ) · 𝑓𝑓(𝑃𝑃ℎ)𝑡𝑡 (
19

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 å𝑟𝑟

)

De følgende formler avendes ved i hhv. 15 ℃ og 5 ℃ og disse modeller er konstanterne
𝐾𝐾𝑡𝑡 er ændret. [27]

(2)𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐾𝐾𝑡𝑡 · 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑂𝑂2 · 0,36 · �

𝑆𝑆
𝑚𝑚𝑚𝑚
� · 0,146 + 0,0324 log(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑂𝑂2 ) · 𝑓𝑓(𝑝𝑝𝑝𝑝)𝑡𝑡 �
�
19
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 å𝑟𝑟

(3) 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐾𝐾𝑡𝑡 · 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑂𝑂2 · 0,36 · 𝑓𝑓(𝑝𝑝𝑝𝑝)𝑡𝑡
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Når et led forsvinder, er det fordi, at det har mindre indflydelse korrosionshastigheden.
Det led har mindre indflydelse ved lavere temperatur. pH -leddet er vigtigt ved lavere pH.
Når på et tidspunkt pH bliver højere, så har dette led ikke længere nogen betydning, og
derfor vil pH-leddet fjernes. Ved pH på 7 er der ikke nogen effekt.
•
•

𝐶𝐶𝑅𝑅𝑡𝑡 : er korrosinshastigheden (mm/per år)

𝐾𝐾𝑡𝑡 : er temperatur afhængig konstant

•

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑂𝑂2 : partialtryk er ganget med fugacity konstant.

•

S: er forskydningsspænding (shear stress)

•

𝑓𝑓(𝑝𝑝𝑝𝑝): funktion af pH, som afhænger af forskellige temperatur

Følgende tabel 5 viser de forskellige 𝐾𝐾𝑡𝑡 konstanter, der anvendes ved forskellige tempe-

raturer [27] De konstanter er fundet ud fra relationen mellem korrosionshastighed og
temperatur ved hjælp af lineær ekstrapolation. [27]

Tabel 5: Oversigt over værdierne 𝐾𝐾𝑡𝑡 som afhænger temperatur[27]
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Fugacity udtrykkes ved i følgende:
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑂𝑂2 = 𝑎𝑎 · 𝐶𝐶𝑂𝑂2 [27]

Og herfra kan partieltrykket beregnes ved en af de to følgende ligninger:
Ligning 1:

Ligning 2:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2 =

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚%𝐶𝐶𝑂𝑂2 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
100%

· 𝑃𝑃 [27]

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝑂𝑂2 𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
· 𝑃𝑃
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

Fugacity konstanten er givet alt efter hvilket tryk, der arbejdes med.
For tryk 𝑃𝑃 ≤ 250 bar er 𝑎𝑎 = 10𝑃𝑃 · (0,0031 −
a = 10𝑃𝑃 · 250 · (0,0031 −

1,4
𝑇𝑇

)

1,4
𝑇𝑇

) og ved tryk over 250 gælder det at,

𝑓𝑓 (𝑝𝑝𝑝𝑝),funktionen ændres alt efter, hvilken pH og temperatur der anvendes, og tabel 6
viser intervallet for pH ved forskellige temperaturer og pH funktion .[27]
Tabel: 6: Ligningerne for pH-funktionen[27]
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Beregningerne af pH er baseret på følgende kemiske reaktioner og deres ligevægtskonstanter:
Reaktioner

Ligevægtskonstanter (C= koncentration)
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂

𝐶𝐶𝑂𝑂2 (𝑔𝑔) ⇌ 𝐶𝐶𝑂𝑂2 (𝑎𝑎𝑎𝑎)

𝐾𝐾𝐻𝐻 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2

𝐶𝐶𝑂𝑂2 (𝑎𝑎𝑎𝑎) + 𝐻𝐻2 𝑂𝑂 (𝑎𝑎𝑎𝑎) ⇌ 𝐻𝐻2 𝐶𝐶𝑂𝑂3 (𝑎𝑎𝑎𝑎)

𝐾𝐾0 =

𝐻𝐻2 𝐶𝐶𝑂𝑂3 (𝑎𝑎) ⇌ 𝐻𝐻 + (𝑎𝑎𝑎𝑎) + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂3− (𝑎𝑎𝑎𝑎)

𝐾𝐾1 =

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂3− (𝑎𝑎𝑎𝑎) ⇌ 𝐻𝐻+ (𝑎𝑎𝑎𝑎) + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂32− (𝑎𝑎𝑎𝑎)

𝐾𝐾2 =

𝐻𝐻2 𝑂𝑂 ⇌ 𝐻𝐻 + + 𝑂𝑂𝐻𝐻 −

2

𝐶𝐶𝐻𝐻2𝐶𝐶𝑂𝑂3
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂2

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂−
𝐶𝐶 +
3 𝐻𝐻
𝐶𝐶𝐻𝐻2𝐶𝐶𝑂𝑂3

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂2− 𝐶𝐶𝐻𝐻+
3

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂−
3

𝐾𝐾𝑤𝑤 = 𝐶𝐶𝐻𝐻 + 𝐶𝐶𝑂𝑂𝐻𝐻 −

Der skal være lige mange positivt og negativt ladede ioner på begge sider og herved opnås elektro-neutralitet.
Når elektro- neutralitet er opnået fører dette til følgende ligning:
𝐶𝐶𝐻𝐻3 + 𝐶𝐶0 𝐶𝐶𝐻𝐻2 + − (𝐾𝐾𝐻𝐻 𝐾𝐾0 𝐾𝐾1 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2 + 𝐾𝐾𝑤𝑤 )𝐶𝐶𝐻𝐻 + − 2𝐾𝐾𝐻𝐻 𝐾𝐾0 𝐾𝐾1 𝐾𝐾2 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2 = 0

I denne ligning findes der koncentrationer af 𝐻𝐻 + . Koncentrationen af 𝐻𝐻+ findes ved hjælp
af Newtons metode, som er en numeriske metode, der bruges til at finde en tilnærmeret
løsning til ligning. I følgende figur 23 er metoden skitseret

Figur: 23 illustration af Newtons metode
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Herfra beregnes der pH ved at tage logaritmen af 𝐻𝐻 + koncentrationen ved hjælp af følgende formel:

𝑝𝑝𝑝𝑝 = −log [𝐻𝐻+ ]

Ud over at pH er en vigtig parameter i NORSOK modellen, indgår der også shear stress
i modellen, som er en anden vigtig parameter til beregning af modellen.
Shear stress fortæller, at forholdet mellem kraften og arealet er parallelt med den retning
som kraften påføres, og dette medfører til at jo større shear stres jo større bliver korrosinshastigheden, idet der bliver mere kontakt mellem reaktanterne, og det vil sige, at der
vil opstå flere sammenstød mellem jern- og brint ionerne. Shear stress kan beregnes ud
fra følgende ligning:
2
[27]
𝑆𝑆 = 0,5 · 𝜌𝜌 · 𝑓𝑓 · 𝑈𝑈𝑚𝑚

S: forskydningsspænding (Pa)

𝜌𝜌 : densitet af væsken i rørledning (𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 )
𝑓𝑓 : friktionsfaktor

𝑈𝑈𝑚𝑚 : Hastighed af væske i rørledning (𝑚𝑚/𝑠𝑠)

For at beregne shear stress skal der bruges nogle parametre, der er i følgende tabel 7 og
tabel 8.
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Tabel 7: Tabel værdier anvendes til beregningerne til shear stress

Tabel 8: følgende parametre i tabellen anvendes også til at beregne shear stress

Herunder viser symboler, enheder og formler, der indgår beregninger af shear stress
Den første ukendte faktor i shear stress er friktionsfaktor f, som beregnes ved følgende
formel:
𝑘𝑘

𝑓𝑓 = 0,001375 · �1 + �20000 + 106 ·

Heraf kan blandingsdensiteten (𝜌𝜌𝑚𝑚 ,
gassernes densitet (𝜌𝜌𝐺𝐺

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑚𝑚 3

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑚𝑚 3

𝐷𝐷

𝜇𝜇

𝜌𝜌·𝑢𝑢𝑚𝑚

�
·𝐷𝐷

0,33

�[27]

), som består af væskernes densitet (𝜌𝜌𝐿𝐿 ,

) beregnes ved følgende formler:
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𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑚𝑚 3

) og

𝜌𝜌𝑚𝑚 = 𝜌𝜌𝐿𝐿 𝜆𝜆 + 𝜌𝜌𝐺𝐺1 (𝜆𝜆 − 1)
𝜌𝜌𝐿𝐿 = Φ𝜌𝜌𝑤𝑤 + 𝜌𝜌0 (1 − 𝜆𝜆)

𝜌𝜌𝐺𝐺 = 2,7 · 14,5 · 16,018 · 𝑃𝑃 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡((𝑍𝑍�4460 + 𝑇𝑇𝑓𝑓 �)

𝜙𝜙= vandandel i %

𝑝𝑝𝑤𝑤 = vandets densitet (
𝑝𝑝𝑜𝑜 = olie densitet (

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑚𝑚 3

)

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑚𝑚 3

)

𝜆𝜆 = friktion af vandet
𝑇𝑇𝑓𝑓 = temperatur ℉

𝑃𝑃 = total partialtryk (bar)

Nu kan det beregnes af hastigheden af blande væske i følgende formel
𝑢𝑢𝑚𝑚 = 𝑈𝑈𝐿𝐿𝑠𝑠 + 𝑈𝑈𝐺𝐺𝑠𝑠

𝑚𝑚

𝑢𝑢𝑚𝑚 = hastigheden af blandede væske ( )
𝑠𝑠

𝑚𝑚

𝑈𝑈𝐿𝐿𝑠𝑠 = overfladisk hastighed for væske � � (den hastighed, som gælder for den fase eller
𝑠𝑠

væske er den eneste, der flyder eller er til stede i et givet tværsnitsareal)
𝑚𝑚

𝑈𝑈𝐺𝐺𝑠𝑠 = overfladisk hastighed for gas � � (den hastighed, der gælder for den fase eller gas
𝑠𝑠

er den eneste, der flyder eller er til stede i et givet tværsnitsareal)[28]

𝑈𝑈𝐿𝐿𝑠𝑠 og 𝑈𝑈𝐿𝐿𝑠𝑠 beregnes ved hhv. i følgende formler:
𝑈𝑈𝐿𝐿𝑠𝑠 =

𝑄𝑄𝐿𝐿
𝐴𝐴

A= tværsnit areal 𝑚𝑚2

𝑄𝑄𝐿𝐿 = volumetric flow af væske (Det fortæller, hvor meget væske, der flyder forbi et

valgt punkt over en periode, og SI-måleenheden er kuberede meter pr. sekund (
𝑄𝑄

𝑈𝑈𝐺𝐺𝑠𝑠 = � � 𝑍𝑍(
𝐴𝐴

𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

)
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𝑚𝑚 3
𝑠𝑠

) [29]

𝑍𝑍 = kompressibilitetsfaktoren af gas
T= temperatur i kelvin

𝑇𝑇 = temperatur er givet kelvin ved standardbetingelse (60℉ eller 15,55℃)

Den sidste værdi i friktionsfaktoren er 𝜇𝜇𝑚𝑚 og den faktor beregnes ved følgende formel:
𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝐿𝐿 · 𝜆𝜆 + 𝜇𝜇𝐺𝐺 · (1 − 𝜆𝜆)

Herfra beregnes vandets friktion (𝜆𝜆) således:

𝜇𝜇𝐿𝐿 = vandets dynamiske viskositet
𝜇𝜇𝐺𝐺 = gasens dynamiske viskositet

𝜆𝜆 =

𝑁𝑁·𝑠𝑠
𝑚𝑚 2

𝑄𝑄𝐿𝐿
𝑄𝑄𝐿𝐿 + 𝑄𝑄𝐺𝐺

𝑁𝑁·𝑠𝑠
𝑚𝑚 2

For nogle af ovenstående parametres værdier findes standarder i tabel 7 og 8, og nogle
af dem regnes ved andre formler.

8 Korrosionsbeskyttelse
Selvom adskillige faktorer har indflydelser på korrosionsprocessen ved forskellige hastigheder, vil det ikke ændre ved metallernes anvendelse. Til det rigtige metal i det givne
miljø anvendes der beskyttelsesmetoder, som kan holde korrosionshastigheden under
kontrol. Somme tider virker de metoder på et acceptabelt niveau, hvor korrosionen har
ikke så stor betydning. Derfor er korrosionsbeskyttelsesmetoder vigtigt, og i det følgende
gennemgås disse metoder.

8.1 Katodisk beskyttelse
Korrosion i stål kan standses ved katodisk beskyttelse. Den metode er meget anvendelig
især indenfor havvandskorrosion og jordbundskorrosion. Fx beskyttes en ståltank under
jorden ved at blive elektrisk forbundet med zink og her er tanken katode, og zink er
anode.[20] Zink virker som offer-anoden, og derfor bliver kun zink korroderet. Zink fungerer bedst ved de omgivelser, der er bedre velegnet til elektrisk ledningsevne, fx i
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havvand, hvorimod magnesium bruges i vand, der har dårlig ledningsevne, fx drikkevand.
[10]
Generelt bliver der brugt et uædelt metal som offeranode og dermed korroderer den. På
den måde sker der kun katodeprocesser på det beskyttende metal. Fx er der magnesiumanoder i varmtvandsbeholdere af stål eller udvendigt på gasledninger af stål i jord. Et
andet eksempel er jern, som er beskyttet ved forbindelse med zink, idet zinken er mere
uædel.[7] Zinken bliver anode og afgiver sine elektroner til jernet, som bliver katode.
Rektionen skrives som følgende:
𝑍𝑍𝑍𝑍(𝑠𝑠) → 𝑍𝑍𝑛𝑛++ (𝑎𝑎𝑎𝑎 ) + 2𝑒𝑒 −

𝐹𝐹𝑒𝑒 ++ (𝑎𝑎𝑎𝑎 ) + 2𝑒𝑒 − → 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑠𝑠)

8.2

Ændring af korrosionsmiljøet

Ved at ændre miljøforholdene kan korrosionen forebygges, og en måde af korrosionsforebyggelse er at fjerne tilstedeværelsen af vandet, idet elektrokemisk korrosion kræver
vand. Fjernelsen af ilt og brint har også en positiv effekt ved standsning af korrosion.

8.3

Overfladebelægninger

Forskellige belægninger i form af fx maling, gummi osv. har positiv effekt mod korrosionsdannelse, idet de danner en barriere mellem metallet og det omgivende miljø. Malingen fungerer som en barriere mellem metallet og de korrosionsvirkende faktorer, såsom
vand og ilt, idet malingen forhindrer ladninger af elektrokemisk strøm.
Der findes store variationer af belægningstyper, og derfor er det vigtigt at vælge den
rigtig type overfladelægning til de materialer, der skal beskyttes. Den korrekte type maling forhindrer diffusionen af ilt og vand til en ståloverflade. [20]
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9 Problemformulering
Ud fra problemanalysen er der fundet frem til at varierende parametre har forskellige
effekter på korrosionshastighed. Uden at modificere 𝐶𝐶𝑂𝑂2 korrosionsmodeller er der kom-

met frem til følgende problemformulering:

Hvilken af henholdsvis Dewaardmodellen og NORSOKmodellen stemmer bedst overens
med eksperimentelle data uden modifikation?
For at kunne besvare problemformuleringen, vil dataset 1 (tabel 9) anvendes i sammensætning med de to givende modeller, for at teste hvilken af modellerne er bedst passende
til at forsyne de aktuelle ønsket værdier. Derefter vil et supplerende dataset blive andvendt
(tabel 10) for at videre teste modellernes evne til at ramme de ønskede målte værdier,
uden modifisering anvendt. Formålet med dette er at at teste om det er muligt at ramme
de aktuelle værdier i de to udvalgte tabeller, uden brug af modifisering.
Tabel 9: Datasæt 1 stål, De kendte værdier hhv. temperatur, totaltyrk, partialtryk, modificerede data og eksperimenteldata .[25]
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Tabel 10: Oversigt over eksperimentelle datasæt 2 [30]

10 Beregninger af 𝐶𝐶𝑂𝑂2 korrosion

De første beregningerne laves ud fra datasæt 1 for N80 stålets korrosionshastighed ved
anvendelse De Waard modellen ved hjælp af Excel. De kendte værdier bliver placeret i
De Waard modellen, hvilket er de valgte værdier: forskellige temperaturer og forskellige
𝐶𝐶𝑂𝑂2 partialtryk ud for de individuelle grupper i tabellen.

Den anden beregninger laves ud fra de kendte værdier fra datasæt 2 for brøndhovedenes
korrosionshastighed. De kendte datasæt her, er en konstant temperatur og forskellige partialtryk. Disse parametre indtastes i De Waard modellen og beregnes i Excel. V beregningerne for datasæt 1 og datasæt 2 findes der frem til korrosionshastigheder ved anvendelse
af De Waard Modellen. Efterfølgende laves der grafer for både datesæt 1 og datasæt 2,
der viser, at korrosionshastigheden er funktion af partialtryk og temperatur.
Nu anvendes der NORSOK modellen for både datasæt 1 og datasæt 2. Til dette formål er
det brugt NORSOK M-506 Excel regneark, som kan beregne korrosionshastigheden af
N80 stål ud fra kendte værdier, som temperatur og partialtryk. NORSOK modellen tager
højde for flere variable end De Waard modellen, som shear stress og pH værdier. For at
finde shear stress, skal der anvendes rørdiameter og strømhastighed og vandandel. Disse
parametre er ukendte og derfor antages der nogle anslåede værdier. For datasæt 1 laves
der 4 Norsok beregninger for samme temperatur og partialtryk, dog ændres der værdierne
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hhv. strømhastighed, rørdiameter og vandandel. Når korrosionshastigheden er beregnet
efter beregning af pH og shear stress, så laves der en tabeloversigt, der viser de anslåede
værdier og korrosionshastigheder.
Det er den samme fremgangsmåde, der anvendes til datasæt 2. Der beregnes ved hjælp af
NORSOK M-506 regneark. Dog er der i datasæt 2 en fast temperatur og forskellige partialtryk, og derfor bruges der samme temperatur og forskellige partialtryk og 4 Norsok
beregninger, der indgår 3 anslåede parametre. Der laves også en tabeloversigt over resultaterne ud fra datasæt 2.

Der er også lavet manualberegninger, hvor der bruges 40℃ og partialtryk 0,408 MPa fra
datasæt 1, Formler og data til manuelberegningerne er der anvendt fra NORSOK standard[26]

10.1 Beregninger af De Waard Modellen
Ved beregninger til De Waard modellen bliver anvendt følgende ligning:
log(𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ) = 7,96 −

2320
− 5,55 · 10−3 𝑇𝑇 + 0,67 log�𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂2 �
𝑇𝑇 + 273

Det bliver taget 10-tals logaritme for at isolere korrosionshastighed, og det vil sige at
ligning vil komme til se således ud:
2320

−3 ·𝑇𝑇+0,67·log (𝑃𝑃
𝐶𝐶𝑂𝑂2 )

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 10(7,96−𝑇𝑇+273−5,55·10

Temperaturen er indtastet ud fra datasæt 1 hhv. 40, 50, 60, 70 og 80 grader og partialtryk
over interval i mellem 0,01 til 1 MPa. De partialtryk fra datasæt 1 ligger ind det interval.
Når der er lavet beregninger for hver temperatur og tilhørende partialtryk, så er der lavet
en graf, hvor der viser temperatur, partialtryk, eksperimentaldata og korrosionshastighed.
Nedenunder vises der det første regnestykke ved T= 40℃ og 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2 = 0,01 MPa
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For datasæt 2 bliver der lavet samme beregnings fremgangsmetode, dog ud over er der
kun en fast temperatur på 40 grader og forskellige partialtryk i datasæt 2. Der bliver også
lavet en graf for resultaterne efter anvendelse af De Waard modellen. Herunder er der vist
den første beregning ved T =40℃ og 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2 = 1,36 MPa, og andre beregningerne laves
på samme fremgangsmåde, hvor der er forskellige partialtryk.

10.2 Beregninger af NORSOK Modellen
I dette projekt er der blevet benyttet et NORSOK M-506 Excel ark [27] til at beregne pH
og shear stress for at beregne korrosionshastighederne ud fra kendte værdier (temperatur,
totaltryk partialtryk) fra datasæt 1 og datasæt 2 sammen med anslåede værdier (rørdiameter, flow hastighed, vandandel). Beregningerne til NORSOK modellen er udregnet på to
måder. Ved først bliver der anvendt NORSOK STANDARD M-506 Excel ark for at
kunne beregne de to givende dataset. Anden metode bruger manuelle udregninger, hvillket indebære seks trin hvor Norsok standart bliver advendt, med en konstant temperatur
på 40℃ , totalpartialtryk 175 bar og 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2 er 4,08 bar.
10.2.1 Beregninger af NORSOK modellen ved anvendelse NORSOK STANDARD M-506
Excel
NORSOK standart M-506 indebære de følgene trin:
Trin 1: Beregn pH ud fra datasæt 1 ved at bruge NORSOK M-506
Der indtastes temperatur, totaltryk og partialtryk ind på for at beregne pH, som er vist på
figur 24, som er den første beregning for datasæt 1 for ved 40℃ , totaltryk ved 175 bar
og partialtryk 4,08 bar.
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De andre beregningerne for datasættet laves på samme måde, hvor der er forskellige temperature, totaltryk og partialtryk. Når der testet de kendte værdier, fås der et pH på 3,8

Trin 2: Beregn shear stress ud fra datasæt 1 ved at bruge NORSOK M-506
Efter er pH beregnet, bliver der testet anslåede værdier hhv. rørdiameter = 80 mm, flow
𝑚𝑚

hastighed 1 , og vandandel = 10%. Gashastighed antages til at være 0, idet det antages
𝑠𝑠

at gashastigheder, ikke har så meget effekt på korrosionshastighed. Der laves 4 beregnin-

gerne ved samme temperatur, totaltryk og partialtryk, dog forskellige rørdiameter, flow
hastighed og vandandel for at se effekten på forskellige anslåede parametre.
Når der er testet de anslåede værdier for den første beregning, så findes der frem til en
shear stress på 3, som ses på figur 25.
Trin 3: Beregn korrosionshastighed
Det sidste trin i NORSOK M-506 er at beregne korrosionshastighed ud fra den beregnede
pH og shear stress. Når de to værdier er fundet, kan de blive indsat i modellen sammen
med de kendte værdier fra tabellen, og korritionshastigheden kan udregnes hvilket er mm
per år, som også vises på figur 26.
Fremgangsmetode med de tre trin udføres på samme måde ved andre temperature, totaltryk og partialtryk. For at se effekten på hhv. rørdiameter, flow hastighed og vandandel
ændres værdierne på disse parametre. Nar der er beregnet korrosinshastighed, som indeholder både ukendte og anslåede parametre, laves der en tabeloversigt over dem, som kan
ses under resultatafsnittet.
Herunder på figur 24, figur 25 og figur 26 vises der hvordan det er testet ved brug af
NORSOK Excel regneark. I følgende Excel regneark bliver pH, der er regnet ud først og
efterfølgende shear stress og til sidst korrosionshastighed.
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Figur 24: De kendte parametre ud fra datasæt 1 testes ind NORSOK M- 506
[27] Excel udregningsark for at find pH

Figur 25: De anslåede parametre testes for at finde shear stress, hhv. flowhastighed, vandandel og rørdiameter ved hjælp af NORSOK M-506 [27]

Figur 26: Korrosionshastigheden beregnes, efter er shear stress beregnet ved hjælp af
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NORSOK M-506 [27]

For datasæt 2 følges der den samme fremgangsmetode for at finde korrosionshastighed
ved brug ved NORSOK M-506 Excel ark. Den eneste forskel i forhold til datasæt 2 er,
at det anvendes både en fast temperatur 𝑇𝑇 = 40℃, og et fast gennemsnits totaltryk 𝑃𝑃 =

862 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 , dog forskellige partialtryk. De anslåede værdier er de samme som dem, der
bliver anvendt ved beregningerne på datasæt 1. Der er også lavet et tabel oversigt over de

anslåede værdier, forskellige partialtryk og resultaterne for datasæt 2, der viser under resultatafsnittet.

10.2.2 Beregninger af NORSOK modellen manuelt
Nu ses der en manuelberegning for NORSOK model ved 40 ℃ og totaltryk på 175 bar
og partialtryk af 𝐶𝐶𝑂𝑂2 på 4,08 bar ud fra datasæt 1. Følgende NORSOK ligning er anvendt
til at beregne korrosinshastigheden (𝐶𝐶𝑅𝑅𝑡𝑡 )
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 · 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑂𝑂2 · 0,62 · �

𝑆𝑆
𝑚𝑚𝑚𝑚
� · 0,146 + 0,0324 log(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑂𝑂2 ) · 𝑓𝑓(𝑃𝑃ℎ)𝑡𝑡 (
)
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 å𝑟𝑟
19

For at lave manuelberegningerne er anvendt der tabelværdier og nogle anslåede værdier
I følgende afsnit manuelberegningerne for korrosionshastighed gennemgås der ved 6 trin:
Trin 1: Kt- -værdien.
•

Temperatur afhængig konstant Kt ved 40 ℃ er 8,927 ud fra tabel 5
o Kt= 8,927

Trin 2: Beregningen af 𝑓𝑓(𝐶𝐶𝑂𝑂2 )
•

pH er antaget en værdi ud fra to pH intervallet ved 40 ℃ ud fra tabel 6

o anslåede værdi for den første pH interval ( 3,5 ≤ 𝑝𝑝𝑝𝑝 < 4,6)= 4

o anslåede værdi for den anden pH interval ( 4,6 ≤ 𝑝𝑝𝑝𝑝 < 6,5) =5

•

Nu kan der findes pH funktionen hhv. pH 4 og pH 5

•

Beregninger for pH 4:
o 𝑓𝑓(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 2,0676 − (0,2309 · 𝑝𝑝𝑝𝑝) ud fra tabel 6
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( 3,5 ≤ 𝑝𝑝𝑝𝑝 < 4,6)= 4 → 𝒇𝒇(𝒑𝒑𝒑𝒑) = 2,0676 − (0,2309 ·

4)=1,144

( 4,6 ≤ 𝑝𝑝𝑝𝑝 < 6,5) =5 → 𝒇𝒇(𝒑𝒑𝒑𝒑) = 5,1885 − (1,2353 · 5) +
0,0708 · 52 ) = 𝟎𝟎, 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕

Trin 3: Beregningen af fugacity af 𝐶𝐶𝑂𝑂2
•

Fugacity af 𝐶𝐶𝑂𝑂2 beregnes ved følgende formel:
o 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑂𝑂2 = 𝑎𝑎 · 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2


For at find 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2 følgende formel anvendes:
•

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2 =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑂𝑂2 𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

· 𝑃𝑃

Mass flow = Densitet (r) *hastighed (V)*Areal (A)
(A) = pi*radius (𝑅𝑅2 )

P: Total tryk
•
•
•

Anslåede værdi for Mass flow for 𝐶𝐶𝑂𝑂2 = 20

𝑠𝑠

Anslåede værdi for Mass flow fro total gas = 20
Anslåede densitet for total gas =740
𝑘𝑘𝑘𝑘

•

Densitet for 𝐶𝐶𝑂𝑂2 = 1,7021

•

Anslåede værdi Radius (R) = 0,04 m

•

𝑚𝑚

𝑚𝑚 3

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑚𝑚 3

𝑚𝑚
𝑠𝑠

ud fra tabel værdi

Totaltryk ud fra datasæt 1 = 175 bar

o Rørarealet beregnes således:


𝐴𝐴 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 · 0,042 = 0,0050265 𝑚𝑚2

o Nu kan det beregnes Mass flow for 𝐶𝐶𝑂𝑂2 :


•

•

𝐶𝐶𝑂𝑂2 = 1,72201 · 20 ·0,050265 = 0,17292

𝑚𝑚 3
𝑠𝑠

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 740 · 20 · 0,050265 = 74,39292

Hermed beregnes partialtryk af 𝐶𝐶𝑂𝑂2
o 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2 =

0,17292

74,39292

· 175 =0,4068 bar

𝑚𝑚 3
𝑠𝑠

Nu skal der findes konstanten a idet totaltryk er mindre 250 bar, anvendes der
følgende formel:
o 𝑎𝑎 = 10𝑃𝑃·(0,0031−1,4·𝑇𝑇)
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•

𝑎𝑎 = 10175·(0,0031−1,4·40) =2,61517E-06

Herfra findes der 𝒇𝒇𝒇𝒇𝑶𝑶𝟐𝟐 = 2,61517𝐸𝐸 − 06 · 0,4068 = 𝟏𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 − 06 bar

Trin 4: Beregningerne af shear stress:
•

Shear stres udregnes i følgende formel
2
o 𝑆𝑆 = 0,5 · 𝜌𝜌 · 𝑓𝑓 · 𝑈𝑈𝑚𝑚

2
o 𝑝𝑝𝑚𝑚 : blandings densitet, 𝑓𝑓 ∶ friktion faktor, 𝑢𝑢𝑚𝑚
:blandings hastighed



For at udregne 𝑓𝑓 anvendes der følgende formel:
•

𝑘𝑘

𝑓𝑓 = 0,001375 · �1 + �20000 + 106 ·
𝐷𝐷

𝜇𝜇

𝜌𝜌·𝑢𝑢𝑚𝑚

�
·𝐷𝐷

0,33

�

o 𝑘𝑘: rørets ruhed (m), D: rørets diameter (m)
o 𝑝𝑝𝑚𝑚 : blanding densitet (
stighed(m/s)

•

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑚𝑚 3

), 𝑢𝑢𝑚𝑚 : blanding ha-

o 𝜇𝜇 ∶ 𝜇𝜇𝐿𝐿 · 𝜆𝜆 + 𝜇𝜇𝐺𝐺 · (1 − 𝜆𝜆)

𝑝𝑝𝑚𝑚 : blanding densitet udregnes følgende formel:
o 𝑝𝑝𝑚𝑚 : 𝑝𝑝𝐿𝐿 · 𝜆𝜆 + 𝑝𝑝𝑔𝑔 (1 − 𝜆𝜆)




•

𝑝𝑝𝐿𝐿 :𝜃𝜃 · 𝑝𝑝𝑤𝑤 + 𝑝𝑝0 (1 − 𝜆𝜆)

𝑝𝑝𝐺𝐺 : 2,7 · 14,5 · 16,018 · 𝑃𝑃 ·
𝜆𝜆 = 𝑄𝑄

𝑄𝑄𝐿𝐿

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑧𝑧·(460+𝑇𝑇𝑓𝑓 )

𝐿𝐿 +𝑄𝑄𝐺𝐺

Formler for blandings hastighed ( 𝑢𝑢𝑚𝑚 )
o 𝑢𝑢𝑚𝑚 : 𝑢𝑢𝐿𝐿𝑠𝑠 + 𝑢𝑢𝐺𝐺𝑠𝑠



𝑢𝑢𝐿𝐿𝑠𝑠 :
𝑢𝑢𝐺𝐺𝑠𝑠 :

𝑄𝑄𝐿𝐿
𝐴𝐴

𝑄𝑄𝐺𝐺
𝐴𝐴

· 𝑍𝑍 ·

𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Trin 5: Udregningerne til shear stress er lavet ved Excel. De udregnede værdier
er markeret med gul farve. Værdierne, der er anvendt fra tabeller, er farvet
med blå. Anslåede parametrene er farvet med grøn farve.
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Tabel 11: overblik over resultaterne fra udregnede parameter og anslåede værdier, ud fra Excel

Herunder vises der udregningerne for hhv. 𝑄𝑄𝐺𝐺 , 𝑄𝑄𝐿𝐿 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑄𝑄𝐺𝐺 = 𝐴𝐴 · 𝑉𝑉 , hvor A er tværsnitsarealet, som gassen passer forbi
V= gas hastighed

𝑄𝑄𝐺𝐺 = 0,00502655 · 20 =
0,10053098

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 3
𝑑𝑑

(

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑚𝑚 3
𝑑𝑑

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑)

𝑄𝑄𝐿𝐿 = 𝐴𝐴 · 𝑉𝑉

𝑄𝑄𝐿𝐿 = 0,00502655 · 10 =0,05026549
𝑝𝑝

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑝𝑝 0 =
𝑤𝑤

850

1024

𝑆𝑆𝑚𝑚 3
𝑑𝑑

(standard kubikmeter per dag)

= 0,83007813
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𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑚𝑚 3

Tabel: 12 Totaltryk er fra datasæt 2 samme temperatur på 40 grader

𝑇𝑇𝑓𝑓 = 40 · 1,8 + 32 = 104℉

𝑇𝑇 = 40 + 273,15 = 313,15 𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 313,15 𝐾𝐾

Tabel 13: pw (vandet densitet standard), pw (vand densitet) ,po, og mL er fra NORSOK STANDARD tabel værdier (fra tabel 7 og 8) , UGs og Uls er udregnede værdier.

𝑢𝑢𝐺𝐺𝑠𝑠 =

𝑢𝑢𝐿𝐿𝑠𝑠 =

𝑄𝑄𝐺𝐺
𝐴𝐴

𝑄𝑄𝐿𝐿
𝐴𝐴

· 𝑧𝑧 · �
=

𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

�=�

0,05026549

0,00502655

0,100533098
0,00502655

= 10

𝑚𝑚

� · 0,9 · �

𝑠𝑠
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313,15

� = 18

313,15

𝑚𝑚
𝑠𝑠

Tabel: 14 Diameter er anslåede værdi, rørets ruhed er fra NORSOK STANDARD. Arealet og lambda er udregnet

𝐴𝐴 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 · 0,042 = 0,0050265 𝑚𝑚2
𝜆𝜆 = 𝑄𝑄

𝑄𝑄𝐿𝐿

𝐿𝐿 +𝑄𝑄𝐺𝐺

=

0,05026549

(0,05026549+0,10053098)

= 0,333333

Tabel: 15 oversigt over resultater for pL, pG og pm

𝜌𝜌𝐿𝐿 = Φ · 𝜌𝜌𝑤𝑤 + 𝜌𝜌0 (1 − 𝜆𝜆)

𝑝𝑝𝐿𝐿 = (10 · 1200) + 850 · (1 − 0333333) = 12566,66 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3

𝜌𝜌𝐺𝐺 = 2,7 · 14,5 · 16,018 · 𝑃𝑃 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑍𝑍�460 + 𝑇𝑇𝑓𝑓 �)
𝑝𝑝𝐺𝐺 = 2,7 · 14,5 · 16,018 · �0,9 · (460 + 104)� = 179,4632218
𝜆𝜆 = 𝑄𝑄

𝑄𝑄𝐿𝐿

𝐿𝐿 +𝑄𝑄𝐺𝐺

=

0,05026549

(0,05026549+0,10053098)

= 0,333333

Nu kan det regnes 𝑝𝑝𝑚𝑚 som er et led i friktionsformlen
𝜌𝜌𝑚𝑚 = 𝜌𝜌𝐿𝐿 · 𝜆𝜆 + 𝜌𝜌𝐺𝐺 (1 − 𝜆𝜆)

𝒑𝒑𝒎𝒎 = (12566,67 · 0,333333) + 179,46 · (1 − 0,333333) = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒, 𝟓𝟓𝟓𝟓
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𝒌𝒌𝒌𝒌

𝒎𝒎𝟑𝟑

Tabel: 16 Oversigt over resultat ved beregning af blandings hastighed (𝑢𝑢𝑚𝑚 )

𝑠𝑠
𝑢𝑢𝑚𝑚 = 𝑢𝑢𝐿𝐿+
𝑢𝑢𝐺𝐺𝑠𝑠

𝑢𝑢𝑚𝑚 = 10 + 18

𝑚𝑚
𝑠𝑠

Tabel: 17 Oversigt over de resultater, som anvendes til at beregne friktions faktor (f)

Rørets ruhed er tabel værdie fra NORSOK STANDARD diametre af røret er anslåede
værdi.

𝜇𝜇𝑚𝑚 = 𝜇𝜇𝐿𝐿 · 𝜆𝜆 + 𝜇𝜇𝐺𝐺 · (1 − 𝜆𝜆)

𝜇𝜇𝑚𝑚 = (1,1 · 0,333333) + �0,03 · (1 − 0,333333)� = 0,3867

𝑁𝑁·𝑠𝑠
𝑚𝑚 2

Nu er det beregnet alle de værdier, der indgår friktions faktor formlen
𝑘𝑘

𝑓𝑓 = 0,001375 · �1 + �20000 + 106 ·
𝐷𝐷

𝜇𝜇

𝜌𝜌·𝑢𝑢𝑚𝑚
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�
·𝐷𝐷

0,33

�

𝒇𝒇 = 0,001375 · �1 + �20000 ·

0,00005

𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

0,08

� + �106 · �

0,38667

4308,531·28·0,08

��

0,33

�=

Nu er alle parametrene for at finde shear stress udregnet og ved hjælp af følgende formel er shear beregnes:
2
𝑆𝑆 = 0,5 · 𝜌𝜌 · 𝑓𝑓 · 𝑈𝑈𝑚𝑚

Tabel 18: Oversigt over værdier, der er brugt til udregning af shear stress.

𝑺𝑺 = 0,5 · 4308,531037 · 0,00645813 · 282 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟒𝟒𝟒𝟒 Pa
Trin 6: Beregning af korrosionshastighed ved pH på 4 og pH 5

Nu alle de parametre, der skal bruges til at beregne korrosionshastighed, er udregnet.
Ved at anvende følgende formel kan 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑡𝑡 beregnes
𝑆𝑆

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 · 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑂𝑂2 · 0,62 · � � · 0,146 + 0,0324 log(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑂𝑂2 ) · 𝑓𝑓(𝑃𝑃ℎ)𝑡𝑡
19

Resultaterne for korrosionshastigheden ligger under resultatet afsnittet
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11 Resultater
Resultaterne, der fås ud fra De Waard modellen ved at anvende både datasæt 1 og datasæt
2, viser sig ikke at stemme overens med eksperimentaldata. På figur 27 viser, resultaterne
ud fra datasæt 1. Her kan det ses at jo større værdien af temperaturen og partialtryk er, jo
større bliver korrosionshastigheden for N80 stål. Dette kan ses på figuren, det mørkeblå
punkt, som repræsenterer korrosionshastigheden fra den eksperimentelle værdi ved 40℃
og 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2 på 0,408 MPa, hvorimod den mørkeblå linje illustrerer resultatet fra De Waard

modellen. Ud fra resultaterne kan det ses, at temperaturen har stor indflydelse på korrosionshastigheden ifølge modellen. Årsagen til den forskel på mellem målresultater og te-

oretisk kurve skyldes at eksperimentelle data er for N80 stål, som er rustfast.

Figur 27: Korrosionshastigheden af N80 stål er funktion forskellige partialtryk af 𝐶𝐶𝐶𝐶2 ved forskellige temperatur ud
fra datasæt 1. Punkterne repræsenter eksperimentelledata og linjerne illustrerer resultaterne ud fra anvendelsen De
Waard modellen.
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Nu ses der på resultaterne ud fra datasæt 2 ved anvendelsen De Waard modellen. Her er
der en fast temperatur og forskellige partialtryk på figur 28 ser, at orange punkter viser
målte værdier fra datasæt 2 og blå linjer er resultaterne fra anvendelsen af modellen. Ud
fra tendensen kan det ses, at partialtryk har enorm indflydelse på korrosionshastigheden
af brøndhoved. Det kan også ses, at ved lave 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2 som er 0,136 MPa har det mindre

indvirkning på korrosionshastigheden, hvor de tre orange punkter viser hhv. 0,88, 1,23,
1,75 mm per år. Ud fra resultaterne kan det ses, at ved lav partialtryk af 𝐶𝐶𝑂𝑂2 , er De Waard
modellens resultater viser sig at være tættere på eksperimentale data. Korrosionshastigheden ud fra modellen for brøndhoveder ved lave partialtryk af 𝐶𝐶𝑂𝑂2 er 0,56 mm per år.

Figur 28: Korrosionshastigheden af brøndhoveder er funktion af forskellige partialtryk af 𝐶𝐶𝐶𝐶2 ved en fast temperatur
på 40℃ ud fra datasæt 2. Orange punkter repræsenter eksperimentelledata og den blå linje illustrerer resultaterne
ud fra anvendelsen af De Waard modellen.
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Herunder ses der resultaterne ud fra datasæt 1 for N80 stål ved anvendelsen af NORSOK
STANDARD M-506 model. På tabel 19 er der oversigt over resultaterne, som er beregnet
ved brug af NORSOK Excel ark. Korrosionsværdierne for N80 stål ud fra modellens anvendelse giver en stor afvigelse hvilket kan være grundet, at modellen ikke tager højde
for ståltyper. På trods af resultaterne ikke ligger langt fra de målte værdier, så er der en
generel tendens til at korrosionshastigheden er stigende ved både høj temperatur og høj
partialtryk af 𝐶𝐶𝑂𝑂2 . Effekt af ændringer af anslåede parametre har også betydning for kor-

rosionen. Ved at halvere vandandel (%) giver det en positiv effekt for korrosionen. Når

der ses på tabellen for den første beregning ved temperatur 40 ℃ ,vil korrosionshastighe-

den ikke stige, idet vanandelen er halveret fra 10% til 5%. forårsageren til, at korrosionen
ikke stiger eller bliver mindre ved halvering af vandandelen, er minimering af mængden
af 𝐻𝐻 + . Hvorimod fordobling af strømhastigeden resulterer i en stor korrosionshastighed,

og dette giver også god mening, idet ved høj strømhastighed vil shear stress blive større.
Ud fra minimering af rørdiameterens størrelse, vil det ikke have nogle effekter på korrosionen, og dette kan ses på resultaterne, hvor halverings af rørdiameter fra 80 mm til 40
mm, vil der være samme korrosionshastighed på 13 mm per år. I takt med at temperaturen
og partialtryk stiger, er korrosionen voksende. Den tendens kan også ses på målte værdier.
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Tabel 19: Korrosionshastighed ud fra anslåede værdier ved forskellige temperatur og partialtryk ved
anvendelse af NORSOK M-506 [27] og kendte værdier fra datasæt 1 (T, P, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2 )

Når der anvendes NORSOK STANDARD M-506 ud fra datasæt 2 for brøndhoved, så fås
der resulter, der vises på tabel 20, hvor der er er samme temperatur og forskellige partialtryk og afvigelserne af korrosion er lidt mindre i forhold til N80 stålet. Anslåede værdiernes effekt kan også ses ud fra resultaterne. Ved halvering af vandandel (%) bliver
mindre korrosion, hvorimod fordobling af strømhastigheden fra 1

𝑚𝑚
𝑠𝑠

til 2

𝑚𝑚
𝑠𝑠

vil korrosio-

nen stige, og halvering af rørdiametre fra 80 mm til 40 vil ikke ændre korrosionshastigheden. På trods af samme temperatur vil korrosionshastigheden stige i takt med 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2 stiger.
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Tabel 20:Korrosionshastighed ud fra en fast temperatur 40 ℃ og forskellige partialtryk ved anvendelse NORSOK M506 [27] og kendte værdier fra datasæt 2 (T, P, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂2 )
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Nu ses der resultater ud fra manuelle beregninger fra datasæt 1 ved 40 ℃ , totaltyk på
175 bar og partialtryk af 𝐶𝐶𝑂𝑂2 på 4,08 bar, ved anvendelsen af NORSOK modellen. Resultaterne ser på tabel 21

Tabel: 21 Oversigt over resultaterne til de parametre, der skal bruges til at beregne korrosionshastigheden.

Ved at teste værdierne i formlen anvendes Excel med de manuelt fundne værdier, for at
finde korrosionshastighed ved pH på 4 på 0,001518 m per år og det svarer til 1,518 mm
per år, og ved pH på 5 er korrosionshastigheden 1.038 mm per år.
Manuelle beregningerne ligger tættere til eksperimentelle data, men er stadigvæk langtfra
de målte værdier.
Den største forskel mellem eksperimentelle værdier kan forklares igennem den manglene
mulighed for at bringe ståltype ind i modellen. Ståltåbe er et vigtigt aspekt, i forhold til
lagering og korrosion da dette kan have stor betydning på hastigheden af korosionen.
Derfor er det forvenetet at de ekspermintelle værdier ikke afspejler de udregnede værdier,
da ståltype ikke er taget i betragtning. Dette kan også ses fra eksperimentale data som
viser at N80 stål ruster langsomere end brøndhovder, dette kan være et eksempel på vigtigheden ved at indikere ståltype i udregningerne, for ekperimentel data er overens med
modellens beregninger. Modelværdier er forventelige, idet eksperimentelle værdier er for
rustfast stål N80. Dog skal det også siges at modellen en vis grad passer.
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12 Diskussion
Både De Waard og NORSOK modellen rammer langt fra korrosionshastigheden i forhold
til de eksperimentelle data, og det kan skyldes at de to modeller ikke tager højde for højde
for legeringen af stålet, idet der kun inddrager parametrene, som primært er partialtryk og
temperaturen. Modellerne tager højde for de faktorer, der indgår i modellerne og alle andre parametre har ikke nogen betydning for modellen
Den generelle De Waard model er en grundlæggende model, som indeholder primært
parametre temperatur og tryk. Hvorimod NORSOK modellen er mere en specifik model,
der anvendes til offshoreindustrien, hvor der indgår flere parametre. Modellerne er egnet
til de forhold, de er lavet til. Resultaterne for begge modeller viser at hverken NORSOK
eller De Waard model forudsiger klart korrosionshastigheden forde to udvalgte modeller.
De Waard modellen burde give bedre resultater en NORSOK modellen, idet de fleste
parametrene er kendte, og der er ingen brug af anslået værdier i modellen. Selvom resultaterne fra NORSOK modellen ikke stemmer overens med til målte værdier, tendensen
til korrosionen stiger ved høj partialtryk og strømhastighed og sammentidig med at falde
ved halvering af vanandel, hvilket forklares ved brug af modellen.

13 Konklusion
Der er ikke nogen resultater, der kommer fra modellerne, rammer bedre til at forudsige
korrosionshastigheden. Det burde være De Waard modellen, der kan ramme bedre eksperimentelle målingerne end NORSOK modellen, idet alle parametrene er De Waard modellen kendt, hvorimod der er mange parametre NORSOK modellen, der er anslået. Det
gør at det er svært at ramme eksperimentelle data. Derfor kan det konkluderes at De
Waard modellen er dårlig til at forudsige korrosionshastigheden. NORSOK vil performe
bedre, hvis alle parametrene er kendte. De kan også konkluderes at der findes ikke en
korrosion model, hvor den kan bruges til tilfælde
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14 Perspektivering
Der findes ikke en universel korrosions model, som passer til alle forholdene og korrosionsmodellerne er meget specifikke til de forhold, de skal anvendes til. De Waard modellen er en basismodel, og herfra kan det udvikles til andre modeller til bestemte forhold.
Forholdene for givne parametre har betydning for, hvordan modellerne skal være. Det vil
f. Eks ikke give mening, hvis parameteren strømhastighed indgår i en model, hvis der skal
laves møtrikker til anvendelse til vindmøller. Dette gør, at det er svært at sammenligne
modellerne, som ikke indeholder samme parametre. Semi- empiriske korrosionsmodellerne kan modificeres ved statiske rekreationer, hvor de vil komme til at passe bedre til
de eksperimentelle data. F. eks er De Waard modellen konstant 7,96, der er en konstant,
som afhænger af nogle betegnelser. I og med betegnelserne ændres, modificeres konstanterne, som passer bedre til målte værdier. Hvis der skal laves en model for korrosion, så
skal det tages højde for de forhold, som korrosion forgår under.
I fremtiden vil det kunne være gavnligt at korrosions modellering kan kombineres med
hinanden, hvor der kan anvendes bredere spektre hvor flere parametre indgår i modellen.
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