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HVA ER VANN? 
 
Alle vet hva vann er, det har man jo drukket mer eller mindre av i hele sitt liv. 
Kroppen vår består av rundt 70 % vann og ingen er vel i tvil om at den jevnt og trutt 
må ha en passende tilførsel av denne fortreffelige væsken. 
Det må damp - varme og kjøleanlegg også. 
Kjemisk sett er vann en forbindelse av grunnstoffene hydrogen og oksygen, og har 
betegnelsen H2O. Det betyr at to atomer hydrogen har forbundet seg med ett atom 
oksygen og dannet ett vannmolekyl. 
Ved nærmere betraktning er allikevel vann mer en H2O, det inneholder suspenderte 
stoffer, løste salter og gasser.   
 

OPPLØSTE GASSER 
 
Fremfor alt dreier det seg om oksygen, nitrogen, karbondioksid og 
hydrogensulfid. 
Mens nitrogen er såkalt inert (reagerer vanskelig med andre stoffer), er oksygen 
korrosivt overfor jern, sink, kobber og andre metaller. Karbondioksid er selv 
korrosivt og korrosjonen akselereres ved nærvær av oksygen. Hydrogensulfid er 
gassen som gir vannet lukten av råtne egg. Slikt vann er korrosivt overfor de fleste 
metaller. 

KORROSJON 
 
At jern ruster og andre metaller ødelegges ved ulike former for korrosjon er så 
vanlig at man knapt reflekterer over det. 
Korrosjon er like gammel som metallene selv, hvilket naturligvis bidrar til at 
fenomenet betraktes som normalt. 
Ofte kombineres ulike metaller, noe som kan medføre at risikoen for korrosjon øker. 
 
Det er uøkonomisk å fremstille produkter som ruster bort innen de er utslitte eller 
umoderne. Derfor må ingeniører og andre som har ansvaret for den tekniske 
utvikling gjøre seg kjent med korrosjonsproblematikken og de hjelpemidler som er 
til rådighet for å bekjempe den. 

 
Totalforløpet på korrosjon på stål i vann er følgende: 
 

JERN + VANN = JERNOKSID + HYDROGENGASS 
 

Reaksjonen er hurtig og spontan, og danner en beskyttende barriere av magnetitt 
(Fe3O4). 
For å oppnå og vedlikeholde dette beskyttelses sjiktet må vannets pH være 
kontrollert innen et bestemt område, og det må fremfor alt ikke finnes oppløst 
oksygen i vannet. 

 



 
  

 
 

 
OKSYGENKORROSJON 

 
JERN + OKSYGEN + VANN = RUST 

 
Nærvær av oppløst oksygen driver reaksjonen mellom vann og stål i retning av å 
produsere hematitt (rødrust). Dette er en porøs type uten evne til å beskytte stålet 
mot videre korrosjon. Oppløst oksygen i vannet vil også bryte ned den beskyttende 
magnetittfilmen som opprinnelig er dannet på stålet. 
 
 
Hvor kommer oksygenet fra? 
Oppløst oksygen kan være tilstede i matevannet, tilført hit med spedevannet. 
Oksygen trekkes også inn i systemet gjennom små huller eller lekkasjer, gjennom 
ventiler, pakninger eller gjennom plastrør (diffusjon), eller i perioder når vakuum 
inntreffer (f.eks. for lavt trykk i henhold til byggets høyde eller når anlegget opereres 
diskontuerlig). 
 
Hva er typisk for oksygenkorrosjon? 
Oppløst oksygen forårsaker en form av korrosjon kjent som groptæring eller 
"pittigs". Denne type korrosjon kan identifiseres ved det store antall groper som 
dannes langs overflaten av metallet. Ofte kan disse gropene være dekket av en 
skorpe av rødt jernoksid som danner en karakteristisk "rust-hatt" eller tue. Skraper 
man bort denne skorpen vil den underliggende gropen komme til syne. 
 
Oksygenkorrosjon er farlig! 
Oksygenkorrosjon er en spesielt farlig form for korrosjon, fordi den angriper lokalt 
og kan ha gjennomhullet rørvegger på relativt kort tid. Dette innebærer at en større 
del av metalloverflaten forblir uangrepet, mens en rask dybdetæring skjer på visse, 
utsatte punkter. Dette resulterer i dype, karakteristiske groper. I korrosjonsgropen 
finnes faste korrosjonsprodukter, vanligvis i form av magnetitt, fordi 
oksygentilgangen her er liten. Magnetittens overflate er som regel brunfargen som 
følge av at oksidet der er oksidert til hematitt (rødrust) 

 
ANDRE KORROSJONSFORMER 

 
-Erosjonskorrosjon er en følge av turbulent strømmede vann, partikler i vannet 
forsterker den eroderende effekten. 
-Galvanisk korrosjon er en følge av at to eller flere ulike materialer står i ledende 
kontakt med hverandre, det mest uedle materialet blir anode og har en tendens til å 
gå i oppløsning. I oksygenfritt, nøytralt vann vil korrosjonsangrepene bli ganske 
små. 
-Spenningskorrosjon opptrer bare på legeringer som f.eks. syrefast og rustfritt stål, 
og ikke på rene metaller. 

 
 



 
  

 
 

KONKLUSJON 
 
Fjerner en oksygenet og partikler i vannet, og justerer PH, da har en eliminert 
de elementer som skader systemet mest. Det vil si, en har tatt vare på den 
viktigste form for vannbehandling. 
 
 
HVORDAN FJERNER MAN OKSYGENET? 
 
De hittil mest vanlige metoder å fjerne oksygenet i vannet på er termisk avgassing, 
kaskadeavgasser eller/og dosering av oksygenbindende kjemikalie. 
Termisk avgassing og kaskadeavgasser er mest brukt på store dampanlegg, da 
disse er tildels store og energikrevende systemer. 
Oksygenbindende kjemikalier må en som regel bruk i tillegg til termisk avgassing 
og kaskadeavgasser for å få et akseptabelt oksygennivå. Å bruke kun 
oksygenbindende kjemikalier til å ta hele oksygenfjerningen er en forkastelig metode 
som i utgangspunktet kan virke billig og forlokkende, men som gir et vann av dårlig 
kvalitet som på sikt vil gi den høyeste kostnaden. 
Dette er en metode som forfektes av useriøse kjemikaliefirmaer eller av personer 
med manglende basiskunnskaper. 
 
 
KATALYTISK OKSYGENFJERNING 
 
Katalytisk reduksjon av oksygen i vann med hydrogen som reduksjonsmiddel er en 
"våtforbrenningsprosess" som allerede i 1967 ble presentert på VGB's 
matevannskonferanse i Essen i Tyskland. 
Her i landet ble den introdusert i forbindelse med et samnordisk prosjekt som het: 
"Korrosjon i hettvattensystem for energidistribusjon". 
 
Norsk Process A/S, oljeselskapet Conoco og oljeselskapet Shell har siden 1985 
samarbeidet om utvikling av et system for å beskytte oljebrønner mot korrosjon i 
forbindelse med vanninjeksjon. 
 
Erfaring fra disse pionerarbeidene resulterte i utvikling av det såkalte NIPROX - 
anlegget som nå introduseres som et sterkt alternativ til tradisjonell oksygenfjerning 
og filtrering av de fleste typer vannbårne systemer. 
 
 
Prosessen går i korthet ut på at en tilførsel av hydrogen "våtforbrenner" oksygenet 
og danner rent vann (H2 + ½O2 = H2O). For at prosessen skal gå tilstrekkelig rask 
nok til å ha praktisk anvendelse, må reaksjonen mellom hydrogenet og oksygenet 
akselerere ved å la vannet passere en palladiumbasert katalysatormasse. Denne 
katalysatormassen er spesielt utviklet for Norsk Process av det store kjemiske 
konsernet BAYER A/G. 



 
  

 
 

Prosessen virker selv ved meget lave temperaturer, og det dannes ingen 
miljøfarlige stoffer, kun rent vann. Prosessen er dessuten komplett slik at en ikke 
trenger  å polere med oksygenbindane kjemikalier.  
Katalysatormassen virker også som et filter slik at partikler som er i systemet vil 
ende opp i NIPROX'en og bli spylt ut.  
Som tilleggsutstyr kan NIPROX også ta seg av PH justeringen. 

 
Da har en på ett anlegg det meste av hva en normalt trenger av vannbehandling



 
  

 
 

VANNBEHANDLING – 
ALKEMISTENES SISTE SKANSE? 

 
 
Svært mange prosesser eller systemer bruker vann som det bærende medium. 
Det er derfor viktig at vannet som brukes, holder en viss kvalitet, for å hindre 
uønskede bivirkninger som for eksempel korrosjon og beleggdannelse. Når det 
gjelder drikkevann, er det viktig å forhindre spredning av infeksjoner. 
 
For å oppnå dette, må vannet behandles. Det er en del anerkjente metoder for 
denne behandlingen. Dessverre ser det ut til at vannbehandlingsfelte er et lett 
område for lettvint løsninger. Prosesser som løser problemene uten kjemikalier 
eller energiforbruk, og uten å kunne angi hvordan de virker, og ikke har 
målbare resultater, bør man i utgangspunktet stille seg svært skeptisk overfor. 
Det er meget sjeldent at man får noe for ingenting. 
 
Markedsføreren av disse systemene henviser gjerne til enda ikke 
oppfunnet/oppdaget prosesser, eller man blir begravet i så meget kjemi som 
ikke har noe med saken å gjøre, at man skal ha en meget solid bakgrunn for å 
gjennomskue tåkelegging. 
 
En av de tidligste slike prosesser var et system der vannet ble ledet forbi en 
magnet hvormed hårdhetsdannede salter ble uskadeliggjort og ikke lenger 
kunne danne belegg på overflatene. Alle forsøk under kontrollerte forhold viste 
at en slik effekt (som for øvrig ikke kan forklares ut fra kjente fysiske begrep) 
ikke fant sted. Dessverre for kunden, selges anleggene fremdeles på markedet 
til gode priser. 
 
I den senere tid er det blitt introdusert systemer som løser de fleste problemer 
man har der vann brukes, som korrosjon, klorlukt og beleggdannelse, samtidig 
som kjemikalieforbruket blir sterkt redusert eller eliminert. Til og med 
bakterieinnholdet i vannet forsvinner. Alt dette uten energiforbruk, med 
minsket kjemikalie forbruket og minimalt vedlikehold. Alt dette uten at noen 
målbar effekt kan vises bortsett fra høyning av pHen. Sistenevnte kommer vi 
senere tilbake til. 
 
 
Systemer baserer seg på såkalt katodisk beskyttelse, som er aldeles utmerket 
dersom de brukes riktig, og der forholdene ligger til rette for det. Dette består 
av at man introduserer et "dårlig" metall f.eks. magnesium i det området som 
skal beskyttes. Dette metallet (offermetallet) forbindes elektrisk til det metallet 
som skal beskyttes. Offermatallet vil bli korrodert i stedet for det metallet man 
vil beskytte, for eksempel rørvegger av stål. 
 
 
Hovedproblemet med denne teknikken er å oppnå et elektrisk felt over hele 
området som er utsatt for korrosjon. For et rørsystem er dette svært vanskelig å 
oppnå ved å bruke kun èn magnesiumelektrode da det elektriske feltet raskt 
forsvinner i det avstanden fra elektroden øker. Med mindre man har et meget 
kort rørsystem - en meter eller så - er derfor dette systemet svært dårlig egnet 



 
  

 
 

som korrosjonsbeskyttelse. Et typisk område der god beskyttelse kan oppnås er 
for eksempel i en vannbeholder eller en påhengsmotor, som begge har små 
fysiske dimensjoner. 
Hvis offerelektroden er, for eksempel, magnesium, vil det under 
korrosjonsprosessen dannes magnesiumhydroksid (MgOH) som er sterkt 
basisk og vil kunne føre til en forhøyet pH verdi (høyere pH tilsvarer senket 
syreinnhold). Dette er i seg selv gunstig, men kan oppnås vesentlig enklere og 
billiger ved en liten tilsats av lut (natriumhydroksid-NaOH). Dette utføres da 
også rutinemessig ved de fleste anlegg som driver profesjonell 
vannbehandling. 
 
Systemet med et offermetall vil imidlertid ikke gjøre noe med hovedårsaken til 
korrosjon i anleggene, nemlig det oppløste oksygenet (surstoff) i vannet. 
Riktignok vil det ved korrosjon av magnesiumelektroden frigis hydrogen 
(vannstoff). Det oppgis at dette frigitte hydrogenet vil forbinde seg med 
oksygenet i vannet og danne vann (1/2O2 + H2 = H2O). Denne reaksjonen er 
så langsom under de forholdene som er til stede i de vanlige vannbaserte 
systemer at kun ubetydelige mengder oksygen kan bli eliminert på denne 
måten. Påstanden om beskyttelse som resultat av denne prosessen er således 
direkte feil. Reaksjonen vil for praktiske forhold kun forekomme dersom det 
brukes en katalysator for å øke hastigheten på reaksjonen. 
 
Surstoffet vil derfor være fritt tilgjengelig til å korrodere metallene (vanligvis 
jern) i systemet. Korrosjonsproduktene vil vanligvis gjenfinnes som slam. Hvis 
det ikke tilføres ny oksygen vil oksygeninnholdet i vannet synke etter hvert 
som oksygenet reagerer med metallene i systemet. 

Hvis systemet er så lite at løsningen av magnesiumhydroksid 
fører til en pH økning i systemet, går løseligheten av de fleste salter i vannet 
(vannets evne til å holde salter oppløst) ned. Disse vil felle seg ut fortrinnsvis 
på steder med lav vannhastighet, og vannet vil tilsynelatende klarne seg opp. 
Oksygenkorrosjonen foregår imidlertid like sterkt, uavhengig av den katodiske 
"beskyttelse" av systemet, så lenge det er oksygen til stede. 
Totaleffekten av disse systemene begrenser seg således til en lokalbeskyttelse i 
umiddelbar nærhet av montasje stedet for elektroden og en høyning av pHen 
av systemene.  
Dette siste kan oppnås enklere og billigere på andre måter. 
 
 
 
 
 


