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I næsten fire år har en danskudviklet glykolblanding 
kørt på tre køleanlæg hos Grundfos. I alt seks kubikme-
ter – eller 6.000 liter glykolblanding – cirkulerer rundt 
i de tre anlæg. Den nye type glykolblanding er udviklet 
af Aqua Tech, som så behovet for en højkvalitetsglykol 
efter at have hjulpet Hotel Hilton med at finde årsagerne 
til, at et næsten nyt kølesystem holdt op med at virke.

»Jeg blev kontaktet af Hilton Hotel i København, som 
havde problemer med deres otte køleanlæg og aircondi-
tion. Det fungerede simpelthen ikke, som det skulle, selv 
om det kun var omkring fire år gammelt. Jeg tog en masse 
prøver af deres frostvæske, og det viste sig, at glykolen 
i deres systemer var blevet forurenet og omdannet til 
syre,« fortæller Kim Toft Hansen, direktør i Aqua Tech.

Problemerne hos Hilton havde medført galvanisk tæ-
ring. Der var anvendt forskellige metaller i rørsystemer, 
som fremmer elektriske overgange, og desuden var gly-
kolen forurenet af olierester og metalspåner, som havde 
igangsat en oxidering, der starter en korrosionsproces.

»Selv om anlægget kun var omkring fire år gammelt 
dengang, kan det gå meget stærkt, hvis der kommer den 
slags påvirkninger. Normalt vil en glykol holde syv til 
ti år, men i dette tilfælde havde forureningen omdan-
net glykolen til syre meget hurtigere, og det betød, at 
systemets køleeffekt ophørte på grund af korrosion, og 
fordi der satte sig slam, og kølefladerne blev tilstoppede,« 
fortæller Kim Toft Hansen.

Oxidering skal forhindres
Problemerne på Hilton blev løst med en udsyring af an-
lægget og rensning med mild citronsyre, så man fik neu-
traliseret anlægget, inden ny glykol blev hældt på. Efter 
at have analyseret problemerne hos Hilton, begyndte Kim 
Toft Hansen at udvikle en ny type glykol, som skulle være 
helt unik, når det gjaldt korrosion, galvanisk tæring og 
holdbarhed.

»Problemer med kølesystemer skyldes typisk oxidering 
af glykolen. Så bliver den til syre, og så begynder en 
korrosion. Vores nye glykolblanding skulle derfor have 
en meget lav elektrisk ledningsevne, som er afgørende 
for at undgå galvanisk tæring,« siger Kim Toft Hansen.

Efter udviklingsarbejdet har Aqua Tech i dag to glykol- 
produkter på markedet: High Protection og Supreme 
Protection.  Forskellen er, at Supreme har en meget lav 
ledningsevne, og det beskytter metallerne i kølesyste-
mernes rør mod galvanisk tæring.

»Desuden er Supreme Protection meget robust over for 
iltning, som normalt er en væsentlig årsag til korrosion. 
Men selv i åbne kar med indpumpning af ilt sker der ikke 
en oxidering, og det er et tegn på, at vi har fået udviklet 
en superrobust glykolblanding,« siger Kim Toft Hansen.

Ti års garanti
Supreme Protection er en propylenglycol. Hvad der der-
udover er blandet i Supreme Protection, holder Kim Toft 
Hansen for sig selv. Men i modsætning til konkurrenterne 
giver Aqua Tech garanti på sin glykolblanding, forudsat 
at der er tale om mindst 1.000 liter væske – grundet om-
kostninger ved analyser og administration.

»Vi giver ti års garanti på betingelse af, at vi får tilsendt 
en prøve af væsken i systemet, når vores glykol er hældt 
på. Den må ikke være blandet sammen med den gamle 

aqua tech har lanceret, hvad de selv kalder markedets bedste glykolbaserede frostsikring  
til køleanlæg. supreme Protection glycol hedder produktet, som leveres med ti års garanti

dansk superglykol vil 
ind på kølemarkedet

af joel goodstein   

FAKTA

Testresultater fra Teknologisk institut

I forhold til et referencemiddel og med tilførsel 
af luft, svarende til et delvist åbent anlæg med 
ekspansionsbeholder, er den galvaniske korro-
sionsrate med Supreme Protection sænket med 
følgende faktorer:

• Jern mod kobber – to en halv gange

• Jern mod aluminium – to gange

• Kobber mod aluminium – fire gange

Kilde: Teknologisk Institut
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glykol, og der må ikke være forure-
ning af rørene, som kan sætte gang 
i en oxideringsproces. Det sikrer vi 
os ved at analysere en prøve,« siger 
han videre.

Hvis der ikke konstateres uregel-
mæssigheder, udstedes et garanti-
bevis. For hver 24 måneder udtages 
ligeledes kontrolprøver for at følge 
udviklingen.

Det er ikke bare Kim Toft Hansen, 
som synes, at Supreme Protection 
Glycol er en god frostsikringsvæske 
i køleanlæg. Ud over at frostvæsken 
har kørt uden problemer hos Grund-
fos i næsten fire år, har Teknologisk 
Institut testet glykolblandingen, og 
resultatet er ifølge konklusionen, at 
Supreme Protetcion Glycol ”udviser 
forbedrede egenskaber med henblik 
på en lav galvanisk korrosion” i for-
hold til et referencemiddel, der hidtil 
har været anset for et af markedets 
bedste.

Kim Toft Hansen skal nu ud at 
fortælle kunderne om fordelene ved 
Supreme Protection Glycol.

»Det er ikke markedets billigste 
glykolblanding, men vi håber, kun-
derne kan se, at der er mange fordele 
ved at bruge en bedre glykol, fordi 
man får et meget robust kølesystem, 
der er langt mere modstandsdygtig 
over for galvanisk korrosion end de 
øvrige glykoler på markedet. Dertil 
kommer levetiden – selv om vi gi-
ver ti års garanti, vil jeg ikke blive 
overrasket, hvis Supreme Protection 
har 15-20 års levetid,« siger Kim Toft 
Hansen.

FAKTA

Om Supreme Protection Glycol

•  Surpreme Protection Propylen er en korrosionsbeskyttende frostvæske, der er baseret på monopro- 
pylenglycol, RO-vand og en blanding af korrosionsbeskyttende og stabiliserende additiver fra Nalco.

•  Surpreme Protection Propylen har som det eneste korrosionsbeskyttende glykolprodukt på markedet en 
ledningsevne på under 50 μS/cm, hvilket beskytter yderligere mod galvanisk tæring.

•  Surpreme Protection Propylen indeholder en stabilisator, der gør glykolen mindre påvirkelig over for ilt, 
og dermed forlænger levetiden væsentligt.

•  Surpreme Protection Propylen er særligt velegnet, hvis der er kobber og/eller aluminium i køleanlægget.

kim toft hansen: »Problemer med kølesystemer skyldes typisk oxidering af glykolen. så  
bliver den til syre, og så begynder en korrosion. vores nye glykolblanding skulle derfor  
have en meget lav elektrisk ledningsevne, som er afgørende for at undgå galvanisk tæring.«


