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Sammanfattning
För att minimera risken för skador orsakade av korrosion och beläggningar i ett
fjärrvärmesystem, krävs att fjärrvärmevattnet håller en god kemisk kvalitet.
Syftet med examensarbetet var att på uppdrag av Birka Service undersöka
vattenkvaliteten i Borås Energis fjärrvärmenät, hitta eventuella brister och ge
förslag på förbättringar.
Huvuddelen av examensarbetet har ägnats åt praktiska undersökningar av
vattenkvaliteten med avseende på bl a syreinnehåll, pH och mängd
korrosionsprodukter. Dessutom har korrosionsmätningar genomförts. Vidare har
en stor del av arbetet lagts på att kartlägga tidigare åtgärder vad gäller
vattenbehandlingen. För att få en teoretisk bakgrund inleddes arbetet med en
litteraturstudie angående fjärrvärmevatten.
Vattnet i fjärrvärmenätet håller enligt de mätningar som gjorts en god kemisk
kvalitet. En svag punkt är emellertid de icke trycksatta expansionskärlen, där
förekomsten av rödrost tyder på att syrehalten åtminstone i delar av kärle n är hög.
Den höga syrehalten i anslutning till expansionskärlen bekräftades även vid
korrosionsmätning med metallkuponger, där hög initialkorrosion samt spalt- och
punktfrätning bedömdes orsakas av oacceptabla syrenivåer i fjärrvärmevattnet.
Vid mätning av syrehalten med en kolorimetrisk metod påvisades dock ej några
anmärkningsvärt höga syrehalter.
Ytterligare en brist är spädvattnets syrehalt. Vintertid används turbinkondensat
med syrehalter omkring tio gånger högre än vad som rekommenderas. Sommartid,
då ångpannorna och turbinerna är avställda, används ett vatten av lägre kvalitet.
Detta vatten är kallt, har lågt pH och är syremättat.
De förslag på åtgärder som tagits fram under examensarbetet kan sammanfattas i
följande punkter:
•

Kontroll av expansionskärlets kondition, då utbredd korrosion befaras.

•

Undersökning av alternativa möjligheter till spädvattenpåfyllning.

•

Fortsatt övervakning av korrosion.

•

Installation av delströmsfiltrering för att avlägsna skadliga partiklar i vattnet.

3

Abstract
To minimise the damages in district heating systems caused by corrosion and
deposits, the district heating water has to be of good chemical quality.
The purpose of this project was, at the request of Birka Service, to investigate the
water quality in Borås Energi’s district heating system, find deficiencies and
suggest improvements in order to achieve a better water quality.
The main part of the project has been devoted to analyses of the water quality
with respect to pH, oxygen content, and the amount of corrosion products in the
water. In addition, measurements of the corrosion have been accomplished.
Furthermore a study of professional literature and an investigation of previous
measures regarding the water purification treatment have been done.
According to the measurements, the water in the district heating system keeps a
good quality. A weak spot is the non-pressurised expansion tanks. The presence of
hematite in the expansion tanks indicates a high oxygen concentration, at least in
parts of the tanks. The high oxygen concentration in connection to the expansion
tanks was confirmed when the corrosion was measured. The high initial corrosion
and the presence of pitting and crevice corrosion were referred to unacceptable
oxygen content in the water. No remarkable high oxygen levels were however
indicated when the oxygen concentration was analysed with a colorimetric
method.
Yet another deficiency is the oxygen concentration in the dilution water. During
the winter season condensed steam from the turbines, with an oxygen level about
ten times greater than the guiding value, is used. In the summer, when the steam
boilers and turbines are shut down, cold oxygen-saturated water with a low pHvalue has to be used.
Based on the results of this project, the following measures are suggested:
•

Examination of the condition of the expansion tanks, since extensive corrosion
is suspected.

•

Investigation of alternative possibilities regarding the filling of dilution water.

•

Continued control of corrosion.

•

Installation of partial stream filtration to remove harmful particles in the
water.
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1. Inledning
1.1 Borås Energi och Birka Service
Examensarbetet är utfört på Ryaverket i Borås. Ryaverket är ett kraftvärmeverk
som ägs av det kommunala bolaget Borås Energi AB, vilket har funnits sedan
1894. De producerar bl a el från fyra egna vattenkraftverk och är föregångare i
Sverige när det gäller värme- och elproduktion med biobränsle. Ryaverket i Borås
har bl a Europas modernaste och största anläggning för torkning av biobränsle.
Företaget har totalt omkring 40 anställda och omsätter ca 250 miljoner kronor
(Borås Energi, 2002).
Sedan oktober 2001 är drift och underhåll av Borås Energis anläggningar utlagt på
entreprenad till företaget Birka Service AB. Birka Service ingår i Birka
Energikoncernen och har sitt huvudkontor i Stockholm. Birka Service har totalt ca
1850 anställda. Deras affärsidé är att analysera, driva, underhålla och förnya
energianläggningar. Birka Service har lång erfarenhet av drift och underhåll av
energianläggningar och är en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden
(Birka Service, 2002).
1.2 Syfte
För att undvika skador, främst orsakade av korrosion och beläggningar, i ett
fjärrvärmesystem, krävs att vattnet har en god kemisk kvalitet.
Sedan Birka Service tog över ansvaret för drift och underhåll genomförs ett
kontinuerligt arbete för att upptäcka fel och brister. Fjärrvärmevattnets kvalitet har
sedan länge varit ifrågasatt, bland annat i en externrevision utförd av Sjællandske
Kraftværker 1999.
Syftet med examensarbetet var att på uppdrag av Birka Service undersöka
vattenkvaliteten i Borås Energis fjärrvärmenät, hitta eventuella brister och ge
förslag på förbättringar.
1.3 Metod
Examensarbetet har främst varit av praktisk karaktär, då undersökningar av
vattenkvaliteten och korrosionsmätningar tagit mycket tid i anspråk. Vidare har en
stor del av arbetet ägnats åt en historisk kartläggning av tidigare åtgärder vad
gäller vattenbehandlingen. Inledningsvis gjordes även en översiktlig
litteraturstudie för att erhålla en väsentlig teoretisk bakgrund.

2. Litteraturstudie - fjärrvärmevatten
För att kunna utnyttja vanliga och förhållandevis billiga konstruktionsmaterial
utan att problem med skadliga beläggningar och korrosion uppstår, måste vattnet
7

hålla en viss kemisk kvalitet. Detta innebär att såväl spädvatten som
fjärrvärmevatten bör behandlas.
Bristande vattenkvalitet orsakar inte akuta skador, men leder emellertid till en
successiv förslitning av utrustningen. Som exempel på detta kan nämnas tröghet i
flödesmätare, skadade ventiler, försmutsade eller läckande värmeväxlare och
frätskadade expansionskärl (Harfors, 1984).
2.1 Korrosion
Vattnet i ett fjärrvärmesystem är i kontakt med ett flertal material, främst kolstål,
rostfritt stål, koppar och kopparlegeringar. Detta innebär att det finns risk för ett
stort antal korrosionsmekanismer om vattenkvaliteten är undermålig.
Den faktor som främst påverkar korrosionsangreppens utsträckning är vattnets
syrehalt. Syre tillförs fjärrvärmevattnet via bristfälligt behandlat spädvatten och
inläckage i nätet (Frederiksen & Werner, 1993).
Korrosionsangreppen är företrädesvis resultatet av syrereducerande och
vätgasutvecklande korrosion i olika former. I följande stycken redogörs i korthet
för de vanligaste korrosionstyperna.
2.1.1 Allmän korrosion
Vid allmän korrosion sker en jämn avverkning av metallytan genom en kemisk
reaktion. Den jämna avfrätningen har sin förklaring i metallens sammansättning
och struktur. Då stål tillverkas ur järn och kol erhålls inte en helt och hållet
homogen blandning. Vissa delar av ytan är därför mer kolrika än andra och blir
därmed katoder, medan mer järnrika områden blir anoder och går i lösning som
joner. Då anod- och katodytorna ständigt byter plats med varandra, erhålls en
jämn avverkning av metallen. Vid dessa ytor äger följande reaktioner rum:
Anodreaktion: Fe → Fe2+ + 2 eKatodreaktion: H2 O + ½ O2 + 2 e- → 2 OHStrömkretsen sluts i och med katodreaktionen, där elektronerna förenas med syre
och vatten (Svenska Värmeverksföreningen, 1985).
Syreförbrukande korrosion uppträder på stål i neutral, sur eller alkalisk miljö då
löst syre finns närvarande och anses vara den vanligaste orsaken till invändiga
skador i fjärrvärmesystem. Metallen angrips i regel av allmän korrosion, i svårare
fall också av spaltkorrosion eller gropfrätning. Om vattnets syrehalt är hög erhålls
vid korrosion rödrost (hematit, Fe2 O3 ), medan en låg syrehalt ger upphov till
magnetit (Fe3 O4 ), även kallad svartrost.
Ett fjärrvärmesystem kan vara utsatt för syrereducerande korrosion, trots att ett
stickprov påvisar låg syrehalt. En kontinuerlig tillförsel av syre via spädvatten
eller icke trycksatta expansionskärl förorsakar i detta fall en korrosion som
ständigt förbrukar det tillförda syret (Harfors, 1984).
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Vid lågt pH kan vätgasutvecklande korrosion uppträda. Metallen korroderar då
under bildandet av vätgas enligt formeln
Fe + 2 H+ → Fe2+ + H2
Korrosionsprodukten är även här magnetit. Om pH-värdet är över 9,0 är
förekomsten av vätgasutvecklande korrosion i stort sett försumbar, vilket innebär
att korrosionens omfattning kan minimeras genom att ett lämpligt pH-värde
eftersträvas. Skador orsakade av vätgasutvecklande korrosion är mer sällsynta än
de orsakade av syreförbrukande korrosion (Harfors, 1984 & Svenska
Värmeverksföreningen, 1985).
Vid ett högt pH-värde finns risk för att hydroxidjonerna bildar komplex med
magnetitskiktets ytlager och för skiktet i lösning. Metallytan exponeras då åter
och vidare korrosionsangrepp kan fortlöpa (Bjurström & Carlsson, 2001).
Magnetiten, som är den huvudsakliga korrosionsprodukten i fjärrvärmesystem,
förekommer dels i form av ett oxidskikt, även kallat passivfilm, som kan skydda
den underliggande metallen från fortsatta kemiska reaktioner, dels i form av
suspenderade partiklar. Magnetitpartiklarna kan, då de lätt fastnar på olika ytor,
ställa till en rad problem: Beläggningar kan exempelvis försämra
värmeöverföringen i värmeväxlare, störa den mekaniska funktionen i ventiler och
mekaniska flödesmätare och orsaka felvisningar i induktiva flödesmätare.
Dessutom kan partikelavsättningar i många fall medföra gropkorrosion
(Frederiksen & Werner, 1993).
2.1.2 Lokal korrosion
Lokal korrosion uppträder på grund av potentialskillnader, vilka främst
uppkommer p g a koncentrationsvariationer i lösningen eller inhomogeniteter i
materialet. Då det finns lokala skillnader i syrekoncentrationen blir områden med
hög syrehalt katoder, där syre reduceras, medan områden med låg syrehalt blir
anoder, där metallen oxideras.
Vattenlinjekorrosion kan uppträda omedelbart under vätskeytan på metaller
nedsänkta i vatten, i kärl som är öppna mot luften eller i luftningsventiler. Den
menisk som orsakas av ytspänningen innebär en kort diffusionsväg för syre till
metallytan som blir katod. Eftersom syrekoncentrationen är lägre under
vattenytan, blir metallytan precis under denna anod och oxideras (Bjurström &
Carlsson, 2001).
Vid avlagringskorrosion hindrar en avlagring syretillförseln till ytan under sig.
Skillnaden i syrehalt gör att metallen under avlagringen bildar anodyta och börjar
korrodera, medan elektrolyten, som har högre syrehalt, fungerar som katodyta.
Koncentrationsdifferenser kan också uppstå i konstruktioner där smala spalter
bildats. Elektrolyt kan då tränga in i spalten och bli stillastående, vilket resulterar i
en låg syrehalt. Området kring den stillastående elektrolyten agerar då anod och
korroderar enligt tidigare resonemang. Fenomenet kallas spaltkorrosion (Svenska
Värmeverksföreningen, 1985).
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Gropfrätning uppkommer genom att främst kloridjoner lokalt bryter ned det
skyddande oxidskiktet som normalt finns hos t ex rostfritt stål. När gropen har
etablerats, bildas avlagringar av korrosionsprodukter vid gropens mynning. Detta
begränsar syrets diffusion till metallytan, medan klorider och andra joner anrikas i
detta område. Syre och hydroxidjoner förbrukas i gropen och pH- värdet sjunker
väsentligt. En syrekoncentrationscell uppstår mellan den relativt låga syrehalten i
gropen och den högre koncentrationen utanför. Den potentialskillnad som då
uppstår utgör grunden för fortsatt korrosion. I varje genombrott av oxidfilmen
bildas en mikroanodyta och en relativt stor katodyta, vilket innebär att
strömtätheten blir hög och ett punktangrepp som bildar en grop i metallen
uppkommer (Bjurström & Carlsson, 2001 & Svenska Värmeverksföreningen,
1985).
Spänningskorrosion har som följd att material på kort tid kan spricka på grund av
mekaniska spänningar och ett lokalt korrosionsangrepp. De passiverbara rostfria
stålen är särskilt känsliga för lokala angrepp av klorider och syre, särskilt i
samband med höga temperaturer.
Erosionskorrosion uppkommer då det skyddande oxidskiktet eroderas bort på
grund av för hög strömningshastighet eller i vattnet förekommande slitande
partiklar av exempelvis magnetit- eller kalkslam. Koppar och kopparlegeringar är
särskilt utsatta för erosionskorrosion. I fjärrvärmesystem är det vanligt att ventiler
angrips (Harfors, 1984).
För att undvika syreförbrukande korrosion bör givetvis avgasningen fungera
tillfredsställande. Vidare bör risken för inläckage minimeras. För att undvika
koncentrationsskillnader i ett system bör vattnet inte vara stillastående.
Skillnaderna jämnas ut om vattnet får cirkulera. Eftersom risken för gropfrätning
ökar med ökad salthalt bör vattnet behandlas med avseende på detta (Bjurström &
Carlsson, 2001).
2.1.3 Galvanisk korrosion
Då två metaller med olika ädelhet står i ledande kontakt med varandra, antingen
direkt med varandra eller via en elektrolyt, uppstår en galvanisk cell. Den metall
som är minst ädel blir anod och oxideras, medan den ädlare metallen tjänstgör
som katod (Bjurström & Carlsson, 2001).
Trots att kombinationer av metaller med olika korrosionspotential ibland
förekommer av praktiska skäl, visar erfarenheten att galvanisk korrosion inte
innebär något större problem i fjärrvärmenät (Frederiksen & Werner, 1993).
2.2 Vattenkvalitet
Korrosion i ett fjärrvärmesystem kan minimeras genom att följande
grundläggande krav efterlevs:
•

En låg syrehalt, vilket innebär en låg korrosionshastighet.
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•

Ett basiskt pH-värde. Vid höga pH- värden sker syreförbrukande korrosion,
vilket är att föredra framför vätgasutvecklande korrosion som inträffar vid lågt
pH.

•

En låg salthalt, vilket ger en låg ledningsförmåga och därmed även en låg
korrosionshastighet.

Vidare bör en låg halt hårdhetsbildare, d v s framför allt kalcium och magnesium,
eftersträvas. Dessa tillförs, i synnerhet i regioner med hårt råvatten, via
spädvattnet till fjärrvärmenätet. Vid temperaturer över 50-60°C orsakar
hårdhetsbildarna utfällningar, exempelvis CaCO3 , vilka lätt bildar beläggningar på
värmeöverföringsytor och försämrar värmetransmissionen. Beläggningarna kan
dock i viss utsträckning ha en korrosionshämmande effekt (Frederiksen &
Werner, 1993). Ofta anges hårdheten i tyska hårdhetsgrader. En tysk hårdhetsgrad
avser 10 mg CaO per kilo lösning, vilket motsvarar 0,178 mmol Ca2+/kg eller
7,1 mg Ca2+/kg. Eftersom också magnesium bidrar till hårdheten inkluderas dess
koncentration på molbasis, vilket innebär att en °dH även svarar mot 0,178 mmol
Mg2+/kg eller 4,3 mg Mg2+/kg.
I nedanstående tabeller presenteras Svenska Fjärrvärmeföreningens riktvärden för
fjärrvärmevatten och spädvatten för fjärrvärmenät. Vilken kvalitet som bör hållas
på fjärrvärmevattnet beror på om nätet är direkt eller indirekt kopplat till pannan.
Vid indirekt koppling är pannan och fjärrvärmenätet åtskilda med värmeväxlare.
Vid direkt koppling värms fjärrvärmevattnet direkt i pannan. När det gäller
behandling av spädvatten räcker det med avhärdning och avgasning. Om avsaltat
vatten finns att tillgå, vilket ofta är fallet om nätet är anslutet till ett
kraftvärmeverk, bör detta användas (Bjurström & Carlsson, 2001).
Tabell 2.1 Riktvärden för fjärrvärmevatten (Bjurström & Carlsson, 2001).

Indirekt kopplat system Direkt kopplat system
/10 MW
pH vid 25°C

9,5-10

9,5-10

Hårdhet (°dH)

< 1,0

< 0,1

Syre (mg/kg)

< 0,02

< 0,02

Ammoniak (mg/kg)

< 10

< 10

Järn (mg/kg)

< 0,1

< 0,1

Koppar (mg/kg)

< 0,02

< 0,02

Olja, fett (mg/kg)

<1

<1
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Tabell 2.2 Riktvärden för spädvatten till fjärrvärmenät (Bjurström & Carlsson, 2001).

Avhärdat och avgasat
vatten

Avsaltat och avgasat
vatten

Konduktivitet (mS/m)

Ungefär som i råvattnet

< 1,0

Hårdhet (°dH)

< 0,1

< 0,01

Vätekarbonat (mg/kg)

< 60

Syre (mg/kg)

< 0,02

< 0,02
< 10

Koldioxid (mg/kg)

2.3 Vattenbehandling
Alla fjärrvärmenät har ständiga vattenförluster p g a läckage och montagearbeten.
Dessa förluster kompenseras med spädvatten. Ofta hämtas spädvattnet från det
allmänna råvattennätet. Detta vatten innehåller dock kalk, syre och salter och
måste därför i de flesta fall behandlas (Frederiksen & Werner, 1993).
De väsentligaste stegen vid behandling av fjärrvärmevatten är mekanisk rening,
avgasning, avhärdning, totalavsaltning och kemikaliedosering, vilka redogörs för i
detta kapitel.
2.3.1 Mekanisk rening
Vid den mekaniska reningen avlägsnas fasta beståndsdelar. Den kan vara
utformad på flera olika sätt beroende på vad som ska separeras. Större föremål
kan avskiljas i silar och smutsfickor, medan mindre partiklar filtreras bort i olika
sorters filter, t ex patronfilter, påsfilter eller kolfilter. Filtreringen sker oftast i
form av s k delströmsfiltrering. Då tas en liten ström av det totala flödet i
fjärrvärmenätet ut och leds via filter åter till nätet. I ett elektromagnetfilter kan
magnetiska beståndsdelar fångas upp (Frederiksen & Werner, 1993).
En vanlig variant av mekaniskt filter för delströmsfiltrering är patronfiltret, som i
princip består av ett tryckkärl med filterpatroner av naturliga eller syntetiska
fibrer. I regel är patronerna tillverkade av olika plaster, t ex polypropen, och har
en storlek på antingen 10 eller 30 tum. Vanligen kan patronfilter avskilja partiklar
i storleken 0,1-100 µm.
Patronerna installeras i allmänhet lodrätt hängande. Vattenflödets riktning är
utifrån och inåt genom filterpatronens kärna. När patronen blivit igensatt kan den
antingen ersättas med en ny eller rengöras genom att backspolas med luft och
vatten (Bjurström & Carlsson, 2001 & Svenska Värmeverksföreningen, 1985).
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2.3.2 Avgasning
Termisk avgasning är den vanligaste metoden för att avlägsna gaser som är lösta i
vattnet, främst syre, kväve och koldioxid. Detta sker genom en minskning av
vattnets gaslösande förmåga, vilket erhålls genom värmetillförsel eller
trycksänkning.
I en tryckavgasare förs spädvattnet i kontakt med ånga vid ett svagt övertryck,
vilket innebär att temperaturen är något över 100°C. Detta görs vanligen i en
kaskadavgasare monterad ovanpå en matarvattentank. Avgasningen går till på så
vis att spädvattnet strilas ned i avgasaren genom en serie perforerade plåtar, där
det möter uppstigande ånga.
Tryckavgasning ställer krav på att ånga av lämpligt tryck och i tillräcklig mängd
finns att tillgå. Så är vanligen fallet i vattenbehandlingsanläggningar i anslutning
till ångkraftvärmeverk och vissa typer av hetvattenpannor. Alternativt kan ånga
produceras i en separat elångpanna.
Ett alternativ till tryckavgasning är vakuumavgasning, där vattnet avgasas genom
att trycket sänks så att vattnet befinner sig i ett mättat tillstånd betydligt under
100°C (Frederiksen & Werner, 1993).
Avgasningen kan även göras genom tillsats av syrebindande kemikalier, se kap
2.3.5 Kemikaliedosering.
2.3.3 Avhärdning
Avhärdningen innebär att vattnet mjukgörs, d v s kalcium- och magnesiumjoner
avskiljs. Vanligen sker detta i en jonbytare, där nämnda joner byts ut mot
natriumjoner. I detta steg minskar alltså halten hårdhetsbildare, medan den totala
mängden salter förblir oförändrad. Emellertid är natriumsalterna mer lättlösliga
och risken för oönskade beläggningar i systemet minskas därför avsevärt.
Jonbytarmassan måste emellanåt regenereras genom att de joner som fastnat i
massan avlägsnas genom sköljning med en regenereringsvätska, NaCl (Svenska
Värmeverksföreningen, 1985).
En alternativ form av avhärdning är partialavsaltning, där hårdhetsbildarna byts ut
mot vätejoner, som reagerar med bikarbonat (HCO3 -) i vattnet till koldioxid och
vatten. Detta innebär att både mängden hårdhetsbildare och mängden bikarbonat,
som har en skadlig verkan i vissa korrosionsmekanismer, minskar utan att
natriumjoner tillförs (Frederiksen & Werner, 1993).
2.3.4 Totalavsaltning
Totalavsaltningen har som syfte att kraftigt minska halten av alla salter i vattnet. I
ett katjonfilter byts vattnets positiva joner (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) mot vätejoner
och i ett anjonfilter ersätts de negativa jonerna (Cl-, SO4 2-, HCO3 -) med
hydroxidjoner (Frederiksen & Werner, 1993).
Ett alternativ till jonbytare är metoder baserade på omvänd osmos. Principen
bygger på att två vätskor med skilda koncentrationer står i kontakt med varandra
via ett halvgenomträngligt membran och separationen utförs genom att ett högt
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tryck (2,5-8 MPa) läggs på den högkoncentrerade vätskan, varvid vatten
diffunderar från vätskan med hög koncentration till vätskan med låg koncentration
(Persson & Nilsson, 1998).
2.3.5 Kemikaliedosering
För att höja vattnets pH-värde till lämplig nivå, ca 9,5-10, doseras
natriumhydroxid. Enligt Harfors bör pH-reglerad dosering undvikas, då en
automatiserad dosering i många fall leder till en sämre kontroll av pH i
fjärrvärmenätet. Istället bör pH kontrolleras genom manuell provtagning och
doseringar göras efter behov (Harfors, 1984).
För att avlägsna det syre, som trots termisk avgasning kan finnas löst i vattnet,
förekommer dosering med syrereducerande kemikalier. Ett välkänt exempel är
hydrazin, som i dag undviks p g a hälsorisker. Dosering av kemikalier i syfte att
avgasa vattnet bör i görligaste mån undvikas. Bättre är att förbättra den termiska
avgasningens funktion.
Läckage av fjärrvärmevatten kan spåras genom att pyranin, som är ett grönfärgat
fluorescerande ämne tillsätts vattnet (Bjurström & Carlsson, 2001).

3. Beskrivning av Ryaverket med fjärrvärmenät
Uppgifterna till följande kapitel är inhämtade genom intervjuer med personal på
Birka Service och Borås Energi samt m h a företagsinternt material.
Borås Energi har sedan 1959 producerat fjärrvärme. Till en början var det ett
blygsamt utbyggt nät, men allt fler abonnenter anslöts och fjärrvärme har sedan
dess blivit ett begrepp i den kommunala energiförsörjningen. Utvecklingen av
anläggningar och utbyggnad av fjärrvärmenätet har allt sedan starten pågått
kontinuerligt. Borås Energi har numer ett flertal anläggningar för
energiproduktion, bl a fyra vattenkraftverk, en värmepump, ett flertal
hetvattencentraler och framförallt Ryaverket som står för basproduktionen av
värme och el.
Ryaverket togs i drift 1965 och innebar att förutom en ökad värmeproduktion
kunde även elproduktion ske. I Ryaverket finns två ångpannor samt en elpanna.
Ångpannorna har vardera en effekt av ca 50-60 MW. Pannornas maxeffekt beror
av kvaliteten på bränslet, fuktigare bränsle ger lägre effekt. Även två turbiner, G1
och G2, finns installerade. Turbinerna, som är kopplade till pannorna, har en
maximal effekt på 20 MW respektive 25 MW, d v s med en sammanlagd maximal
effekt på 45 MW. Den maximala effekten kan dock aldrig uppnås på grund av att
pannornas ångproduktion ej räcker till. Normalt körs därför en turbin i taget.
Turbinerna producerar årligen ca 110 GWh el. Ångpannor tillsammans med
elpanna och hetvattencentraler producerar årligen även ca 653 GWh fjärrvärme.
3.1 Fjärrvärmenät
Borås Energis fjärrvärmenät är ca 15 mil långt och förser över 29 000 hushåll med
fjärrvärme. Volymen på 6 500 m3 pumpas runt mellan 1,5 och 11 ggr per dygn
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med hjälp av fyra framdrivningspumpar. Flödet beror först och främst på
utomhustemperaturen. Vid kallt väder körs ett högre flöde och även varmare
temperatur på vattnet, som högst 115°C. Vid varmt väder pumpas ett lägre flöde
med lägre temperatur, som lägst ca 75°C. Även trycket på nätet varierar beroende
på temperatur samt mellan fram- och returledning. Fjärrvärmenätet är godkänt för
ett maximalt tryck på 16 bar. Det normala framledningstrycket är dock ca
11-14 bar och det normala returtrycket ligger mellan 8 och 9 bar. Tryckhållningen
sker med ett tryckhållningssystem som behandlas mer ingående i kapitel 3.2
Tryckhållning.
Bilaga 1 visar ett flödesschema över fjärrvärmesystemet inom Ryaverket. Nätet är
uppdelat på två stamledningar, Alingsåsvägen och Kilsundsgatan. De båda
ledningarna går ihop till en huvudledning inne i kraftvärmeverket (KVV) för
passagen genom anläggningen för att därefter åter dela upp sig på respektive
ledning. Om en av stamledningarna slås ut kan hela nätet ändå köras med hjälp av
en stamledning, dock med lägre kapacitet. Efter att de båda stamledningarna gått
ihop passerar vattnet två returpumpar som suger hem fjärrvärmevattnet från nätet
och gör att en ökad cirkulation genom anläggningen erhålls. Därefter passeras
turbinkretspumparna som hö jer trycket på vattnet ytterliggare innan det skall
passera respektive turbins kondensor. Om båda turbinerna är i drift körs vattnet i
serie genom de båda kondensorerna. I det fall då endast en turbin är i drift körs
ändå vanligtvis en liten ström genom den stillastående kondensorn för att få en
viss cirkulation på vattnet. I turbinkondensorerna höjs fjärrvärmevattnets
temperatur samtidigt som ångan som passerat turbinen kondenseras och blir
turbinkondensat. Om ingen av turbinerna är i drift töms kondensorerna på vatten
och de får torka ut, exempelvis vid sommaravställning. Vattnet kan då istället gå
via en 4 bars värmeväxlare eller en 10 bars värmeväxlare under förutsättning att
någon av pannorna är i drift. Om ångpannorna ej är i drift kan vattnet istället
passera via elpannans värmeväxlare och därefter ut på framledningen. Före vattnet
passerar in i G2:s kondensor tas en mindre ström på ca 170 m3 /h ut. Strömmen
delas upp och får passera de båda pannornas ekonomisrar som är monterade i
respektive pannas rökgaskanal. Efter passagen genom ekonomisrarna
temperaturjusteras strömmen ned från 120°C till nätets aktuella temperatur och
leds därefter åter ihop med huvudflödet på framledningen.
I anknytning till kraftvärmeverket finns en hetvattencentral med två pannor som
eldas med gasol eller olja. Hetvattencentralen används sommartid då ångpannor
med turbiner är avstängda samt vintertid då kapaciteten på KVV ej räcker till.
Vattnet som passerar pannorna måste hålla en lägsta temperatur av 120°C p g a att
syradaggpunkten, som är omkring 110°C, måste undvikas. En vattentemperatur
under syradaggpunkten kan ge stora korrosionsangrepp som följd. En höjning av
vattnets temperatur åstadkoms m h a återflöde av vatten som redan passerat
pannorna. Innan vattnet kan släppas ut på nätet temperaturjusteras det till nätets
aktuella temperatur. Förutom den stora hetvattencentralen i anknytning till KVV
finns ett antal mindre hetvattencentraler ute på nätet för att ge tillskottsvärme vid
hård belastning eller för att användas för drift av eget nät om det skulle bli
separerat från huvudnätet av någon anledning. Som tidigare nämnts finns inom
KVV även en elpanna på 24 MW som producerar hetvatten och via en
värmeväxlare är ansluten till fjärrvärmenätet. Det som avgör när elpannan är i
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drift är först och främst elpriset, därav körs elpannan mest på sommarhalvåret då
elpriset är lågt.
3.2 Tryckhållning
Tryckhållningssystemet består huvudsakligen av fyra tryckhållningspumpar samt
två expansionskärl, Ek 1 och Ek 2, se figur 3.1. Ek 1 har en volym på 180 m3 och
Ek 2 har en volym på 235 m3 . Maximal fyllnadsnivå är i Ek 1 165 m3 och i Ek 2
175 m3 . Tryckhållningspumparna jobbar två och två, antingen i serie eller
parallellt. Pumparna går med en kontinuerlig effekt om 60 m3 /h per pump. Vid
normal gång går två pumpar åt gången i serie. Tryckhållningssystemet fungerar så
att pumparna tar vatten från expansionskärlen och pumpar mot nätet. Om nätet har
rätt tryck går vattnet tillbaka till expansionskärlen via ventiler och en returledning.
Om det istället blir för högt tryck i nätet öppnar en övertrycksventil som leder
tillbaks vatten till expansionskärlen. Variationerna i trycket på nätet leder således
till att nivåerna i expansionskärlen kan variera både uppåt och nedåt. På grund av
ett ständigt läckage från nätet är dock totalt sett nivåerna i expansionskärlen
kontinuerligt sjunkande. När nivån sjunkit till ca 100 m3 i vardera kärlet påbörjas
en fyllning av expansionskärlen. Läckaget är relativt konstant under året och var
2001 ca 6600 m3 vilket motsvarar ca 0,8 m3 /h (se bilaga 2 Spädvattenförbrukning
1996-2001).
Figur 3.1 Tryckhållningssystem

Ek 1

Ek 2
Returledning

3.3 Fyllning till expansionskärl
Fyllningen kan ske på olika sätt. Det vanligaste sättet är att fylla med
turbinkondensat. Turbinkondensatet fås från respektive turbins kondensor och är
vanligtvis av mycket hög kvalitet. Det har låg syrehalt, pH mellan 9,6 och 10 och
gynnsam temperatur. Det kan därför med fördel användas som spädvatten.
Kondensatet som tas från turbin G2 håller dock en relativt hög syrehalt, 150-350
ppb p g a inläckage av syre i turbinen. Trots det sker större delen av årsfyllningen
16

från G2, vilket beror på att det är G2 som körs mest. Vid drift av båda turbinerna
fylls ändå från G2, då fyllning från G1 kräver noggrannare övervakning. Ett för
högt uttag av kondensat från G1 kan leda till tryckfall i turbinen vilket i sin tur
kan innebära att den måste stoppas.
Fyllning kan även ske ifrån lågtryckstanken, LT-tanken. Till tanken kommer
kondenserad ånga som fastnat i bland annat ångfällor. Även detta vatten är av god
kvalitet men volymerna är relativt små. LT-tanken rymmer 30 m3 och en fyllning
av expansionskärlen kräver ca 150 m3 , vilket gör att fyllning från LT-tank endast
kan användas som komple ment till någon annan metod.
Den vanligaste fyllningsmetoden som finns att tillgå sommartid är att fylla med
vatten direkt ifrån totalavsaltningsanläggningen. Detta vatten är av dålig kvalitet
vad gäller vissa av de parametrar som är viktiga för fjärrvärmevatten. Det är kallt,
ca 8-12°C, har lågt pH, ca 6-8, och framför allt är det syremättat, d v s en syrehalt
på ca 10 ppm. Sommartid, juni till september, när ångpannorna är avstängda finns
inget annat vatten och därav sker fyllning med detta vatten. År 2001 användes
omkring 1600 m3 av detta lågkvalitetsvatten, vilket utgör ca 24 % av den totala
årsfyllningen (bilaga 2).
Den sista metoden är fyllning via ett avhärdningsfilter. Vattnet som fylls med
denna metod håller ännu sämre kvalitet än vattnet från totalavsaltningsanläggningen. Vattnet, som är kommunalt dricksvatten, går via en råvattentank
genom ett avhärdningsfilter som avskiljer Mg- och Ca-joner och därefter till
expansionskärlen. Även detta vatten är syremättat, kallt och har lågt pH.
Dessutom är salthalten hög. Denna metod används främst sommartid då problem
med totalavsaltningsanläggningen uppkommit eller då vattnet i fjärrvärmenätet
har fått för låg ledningsförmåga.
3.4 Vattenrening
Totalavsaltningsanläggningen är en vattenreningsanläggning som används för att
rena det kommunala dricksvattnet. Anläggningen består till att börja med av en
råvattentank på 45 m3 , därefter passerar vattnet ett humusfilter som tar bort de
största organiska partiklarna. Efter humusfiltret passerar vattnet katjonbytarfilter
och anjonbytarfilter. Jonbytarfiltren plockar bort de för värmeproduktionen
skadliga jonerna och kvar fås ett vatten med mycket hög kvalitet med avseende på
de flesta parametrarna. Det mesta av vattnet används till panncykeln och tillsätts
till matarvattentankens avgasare efter pH-justering.
Figur 3.2 Vattenrening
Kommunalt
dricksvatten

Råvattentank

Humusfilter

Katjonbytarfilter

Anjonbytarfilter
pHjustering

Mot
avgasning
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3.5 Delströmsfiltrering
Ryaverket har ingen egentlig delströmsfiltrering. För att ändå rena vattnet från
partiklar används tidigare nämnda avhärdningsfilter. En delström plockas ut från
fjärrvärmenätet och får passera avhärdningsfiltret. Därefter leds delströmmen
tillbaks till nätet. Avhärdningsfiltrets avhärdningsfunktion används inte, utan
istället används filtermassan för att mekaniskt fånga upp större partiklar, t ex
korrosionspartiklar, i vattnet. När motståndet i filtret blir för högt backspolas det
och kan därefter användas igen. Användningen av avhärdningsfiltret för
delströmsfiltrering är oregelbunden. Vissa säsonger används det kontinuerligt,
andra går det utan någon specie ll anledning ytterst sporadiskt.

4. Historisk kartläggning
En av de ursprungliga frågeställningarna var hur spädvatten med hög kvalitet kan
erhållas året runt. Eftersom expansionskärlen i dagsläget är utdömda och ej får
trycksättas ifrågasattes vikten av stora investeringar för att avgasa spädvattnet om
det ändå syresätts i de öppna expansionskärlen. Därför gjordes en historisk
kartläggning av tidigare åtgärder mot detta problem.
4.1 Expansionskärl
Det första expansionskärlet (Ek 1) togs i drift 1965. Det andra (Ek 2) byggdes
1987. Kärlen hölls trycksatta med ånga från sopförbränningsanläggningen. Då
förbränning av sopor vid Ryaverket upphörde vid årsskiftet 1990-91 uppstod
sommartid en brist på ånga. Expansionskärlen hölls därefter enbart trycksatta
under driftsäsong.
Vid en undersökning 1992 dömdes Ek 2 ut p g a sprickor i godset och fick
därefter endast användas som trycklöst kärl. P g a alltför dyra
reparationskostnader projekterades alternativa lösningar. Ek 2 skulle då användas
som trycklöst vattenkärl och pumpar mellan Ek 2 och Ek 1 skulle vid behov förse
Ek 1 med vatten. Dessutom planerades en installation av en elångpanna för att
förse expansionskärlen med ånga även sommartid. Elångpannan skulle även
utnyttjas för produktion av ånga till en tänkt avgasare, som skulle förse
expansionskärlen med avgasat spädvatten även sommartid.
Emellertid dömdes även Ek 1 ut följande år, vilket innebar att ovanstående planer
ej kunde genomföras. För att ta bort det syre som tillsätts vattnet via de öppna
expansionskärlen påbörjades dosering av hydrazin i kärlen. På grund av
hydrazinets hälsorisker avslutades dock doseringen i slutet av 1995 utan att några
ytterligare undersökningar gjordes. Därför finns ingen information om hur mycket
vattnet syresätts i expansionskärlen och hur det påverkar resterande delar av
fjärrvärmenätet.
I samband med att expansionskärlen dömdes ut fanns olika idéer på hur
syreinläckaget från luften skulle kunna förhindras. Följande förslag var aktuella:
förse kärlen med flytande gummerade trälock, gummidukar, eller ett lager av
pingisbollar för att förhindra luften från att komma i kontakt med vattnet. För att
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istället driva ut det syre som absorberats av vattnet fanns förslag på att installera
hetvattenslingor eller att bubbla kvävgas genom kärlen. Inget av förslagen
genomfördes, vissa p g a att de var för dyra, andra för att de innebar praktiska
svårigheter.
4.2 Korrosionsövervakning
Vid den historiska kartläggningen upptäcktes att två av varandra helt oberoende
korrosionsövervakningssystem fanns installerade på kraftvärmeverket.
Under driftsäsongen 1993-94 genomfördes en mätning med korrosionskuponger
på flera punkter i fjärrvärmenätet. En av stationerna monterades i en delström från
tryckhållningssystemet strax efter expansionskärlen innan vattnet når
returledningen. Resultatet från analysen visade att fjärrvärmevattnets
korrosionsgrad var en 2:a på en tregradig skala, vilket innebär allmän korrosion
och eventuellt lätt spalt- och punktfrätning. Värt att notera är att mätningarna
genomfördes samtidigt som hydrazin doserades i expansionskärlen. Några
ytterliggare mätningar av samma typ har ej gjorts.
Våren 1994 köptes två korrosionsmätsonder in varav endast en monterades.
Monteringen gjordes i en delström från framledningen före denna delar upp sig på
två stamledningar. Efter monteringen har sonden ej använts i någon större
utsträckning, åtminstone inte under de senare åren.
4.3 Externrevision 1999
Sjællandske Kraftværker utförde 1999 en revision av Borås Energis
kraftvärmeverk och fjärrvärmenät. Vid revisionen anmärktes på att
expansionskärlen inte är trycksatta samt att spädvattnet sommartid håller låg
kvalitet, vilket misstänktes leda till att fjärrvärmevattnet får ett ökat syreinnehåll.
Det gjordes dock inga praktiska undersökningar av fjärrvärmevattnets kvalitet
(Sjællandske Kraftværker, 1999).

5. Analysmetoder
För att bestämma kvaliteten på fjärrvärmevattnet genomfördes olika analyser,
vilka presenteras i detta kapitel. Inledningsvis redogörs för de provtagningar och
rutiner som regelbundet görs på fjärrvärmevattnet.
5.1 Regelbunden provtagning
De parametrar som regelbundet undersöks är pH, konduktivitet och
korrosionspartikelinnehåll. Provtagningen sker på Kilsundsgatans fram- och
returledning och utförs i regel varje vecka. Varken syrehalt eller hårdhet
analyseras regelbundet då metoderna bygger på färgomslag, vilka är svåra att se
p g a det grönfärgade vattnet.
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5.2 Mätning av pH och konduktivitet i expansionskärl
De regelbundna pH- och konduktivitetsmätningarna genomförs som tidigare
nämnts endast på fjärrvärmenätet. Eftersom vattenkvaliteten i expansionskärlen
var av intresse genomfördes också där dessa mätningar.
5.3 Syremätning
5.3.1 Kolorimetrisk metod
Principen för analysen grundar sig på att det i vattnet lösta syret oxiderar en
reducerad lösning av indigokarmin. Vid oxidationen omvandlas lösningens färg
från gul till orange-rosa-röd-purpur-blå-blågrön. Färgen som erhålls är beroende
av halten löst syre i provet För att avgöra syrehalten kan provet jämföras med en
färdig färgstandard (Arbetsgruppen för Drifterfarenheter från
Värmekraftsanläggningar, 1985).
Vid provtagning strömmar vattnet genom en slang som mynnar i botten på en
250 ml Winklerflaska. Efter ca 10 minuters genomströmning tas slangen långsamt
upp ur flaskan. Precis när slangen tas ur flaskan tillsätts ca 4 ml
indigokarminlösning ur en spruta, varpå flaskan omedelbart försluts utan att
någon luft släpps in. Flaskan omskakas sedan ordentligt och färgen avläses.
Mätområdet för denna metod sträcker sig från 0 upp till ca 100 ppb.
Då fjärrvärmevattnet är grönfärgat med pyranin var färgnyanserna svåra att
urskilja. På inrådan från personal på kemiavdelningen gjordes därför försök med
att avfärga vattnet för att kunna använda metoden med större säkerhet. Vattnet
fick då passera genom en ca 100 cm lång slang fylld med anjonbytarmassa. De
något svårtydda resultat som erhållits utan avfärgning blev i och med dessa
mätningar bekräftade.
5.3.2 Övriga metoder
Ett försök att använda de stationära kontinuerliga syremätarna i anslutning till
vattenreningsanläggningen gjordes geno m att en slang drogs från
provtagningsstationen för fjärrvärmevatten till syremätarna.
Vidare användes en bärbar syremätsond som lånats från Högskolan i Borås. Trots
att den endast kunde mäta syrehalter ner till 100 ppb gjordes försök då syrehalten i
expansionskärlen misstänktes vara hög.
Kontakt togs även med flera företag, bl a Ringhals, SP och Oleinitec, för att
undersöka möjligheten att hyra eller låna en mobil kontinuerlig syremätsond.
Endast Oleinitec hade möjlighet att hyra ut en sond, men kostnaden var för stor.
SP rekommenderade att kontakta IVL, vilka i sin tur rekommenderade Stefan
Hulth vid Institutionen för Analytisk och Marin Kemi vid Göteborgs Universitet.
Han föreslog Winklertitrering som en säker och relativt enkel metod. Den kunde
dock ej genomföras p g a brist på tid och utrustning.

20

5.4 Korrosionsmätning
För att hålla vattnets korrosivitet så låg som möjligt strävas efter att ha ett lågt
syreinnehåll samt ett pH-värde mellan 9,5 och 10. För att ta reda på hur korrosivt
vattnet är genomfördes förutom pH-mätningar och syremätningar även
korrosionsmätningar.
5.4.1 Korrosionskuponger
Vid mätning monteras fyra kuponger i en speciell rigg (bilaga 3). Kupongerna är
tillverkade av samma material som vattenledningen där undersökningen görs.
Efter en vecka plockas den första kupongen ut för att bestämma
initialkorrosionen. Därefter tas de övriga kupongerna ut efter en, två respektive tre
månader. En bedömning av korrosionshastighet och korrosionstyp görs genom
mätning av viktminskning och genom okulär besiktning.
Som tidigare nämnts finns en korrosionsrigg monterad i anläggningen. Ashland
Sweden AB, som levererat riggen, kontaktades och fyra metallkuponger för
montering i riggen erhölls gratis. Kupongerna monterades den 23 april 2002. En
vecka senare togs den första kupongen ut. På grund av examensarbetets
tidsbegränsning fick samtliga övriga kuponger endast sitta monterade en månad.
Kupongerna överlämnades till Ashland Sweden AB, som analyserade dem.
5.4.2 Korrosionsmätsond
Vid den historiska kartläggningen noterades att en mätsond hade monterats för att
kontinuerligt övervaka vattnets korrosivitet.
Mätsonden består av en elektronikbox kopplad till ett dykrör av syrafast stål som
bildar en galvanisk cell med kolstålet i vattenledningen (bilaga 4). Den galvaniska
strömmen som flyter i cellen reagerar på förändringar i pH och syrehalt. Sonden
omvandlar denna ström till en signal som kontinuerligt skickas till driftdatorn. På
så vis är det möjligt att snabbt upptäcka exempelvis inläckage av syre. Sondens
mätområde är 0-50 µA. I driftdatorn åskådliggörs signalen som en kurva med
skalan 0-100 %, där 100 % motsvarar 50 µA.
Efter vissa efterforskningar stod det klart att sonden kontinuerligt sände en signal
till driftdatorn. Denna signal visade sig ha legat på samma nivå under flera års tid,
vilket tycktes märkligt. Efter ett flertal kontakter med Anders Thorén på
Korromat, som levererat sonden, samt efter genomförd funktionskontroll
konstaterades att packningen mellan sonden och röret släppte igenom ström. Då
packningens funktion är att isolera delarna från varandra var detta felet som ledde
till en missvisande signal. Efter byte av packning genomfördes ytterligare
funktionskontroller, vilka visade att sonden verkade vara i sin ordning.
5.5 Mätning av korrosionsprodukter
5.5.1 Milliporefiltrering
Korrosionsprodukterna i fjärrvärmevattnet utgörs huvudsakligen av svartrost
(Fe3 O4 ) och rödrost (Fe2 O3 ). För att undersöka halterna av dessa användes flera
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olika metoder. Den enklaste metoden var milliporefiltrering där rostpartiklarna
genom sugfiltrering avsätts på ett filterpapper. En liter vatten filtreras och färgen
som då erhålls på filtret kan jämföras med en färgkarta. Resultatet talar om både
vilken halt och vilken typ av rost som är den dominerande.
5.5.2 Fotometrisk järnhaltsbestämning
Med denna metod bestäms vattnets järnhalt genom absorbansmätning med en
fotometer. Till att börja med används tioglykolsyra för att lösa järnoxider och
reducera trevärda järnjoner till tvåvärda. När sedan 2,4,6-tri(2-pyridyl)-1,3,5triazin (TPTZ) tillsätts bildar de tvåvärda järnjonerna ett violett komplex med
TPTZ. Detta komplex har ett absorptionsmaximum vid 593 nm.
5.5.3 AAS
På Högskolan i Borås genomfördes försök med att använda AAS, Atomic
Absorption Spectroscopy, för järnhaltsbestämning.
Vid mätning sönderdelas provet till atomer i en låga. För att bestämma halten
mäts absorptionen från en ljuskälla, vars strålgång passerar lågan.

6. Resultat och kommentarer
6.1 Regelbunden provtagning
Resultaten från kemiavdelningens regelbundna provtagning visar att pH-värdet
håller sig omkring 9,6. Då pH-värdet sjunker doseras NaOH för att åter uppnå
börvärdet.
Konduktiviteten håller sig i området från 35 till 45 µS/cm. Egentligen eftersträvas
en så låg ledningsförmåga som möjligt, men mätarna i fjärrvärmesystemet kräver
en konduk tivitet på 20-50 µS/cm för att fungera. Då pH-värdet justeras med lut
innebär detta att även konduktiviteten justeras till rätt nivå.
Resultat från regelbunden mätning av korrosionsprodukter kommenteras i kapitel
6.5.1.
6.2 Mätning av pH och konduktivitet i expansionskärl
Analysresultaten från mätningarna presenteras i bilaga 5. pH- värdet i
expansionskärlet uppmättes till mellan 9,2 och 9,4, vilket alltså är lägre än nätets
pH-värde. Det är oklart varför denna differens uppkommer, möjligtvis kan
mättemperaturen påverka resultatet något.
Även konduktiviteten i expansionskärlet är lägre, mellan 24 och 34 µS/cm. Detta
beror på att spädvattnet från G2 har låg konduktivitet.
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6.3 Syremätning
6.3.1 Kolorimetrisk metod
Syrehalten i nätet mättes upprepade gånger vid flera olika tillfällen. Det entydiga
resultatet var att syrehalten i både fram- och returledning var låg, <5ppb.
Provtagningen genomfördes vid en vattentemperatur på 20°C.
Även syrehalten i Ek 1 mättes ett flertal gånger. Mätningarna visade på en låg
syrehalt, ca 10 ppb. Syrehalten i Ek 2 har ej mätts då lättmanövrerad
provtagningsventil saknas. Då expansionskärlen hela tiden står i kontakt med
varandra bör syrehalten vara på samma nivå i båda kärlen. Temperaturen på
provet var ca 35°C p g a avsaknad av kylanläggning. Undersökningar visade att
temperaturdifferensen ej påverkade analysresultaten.
6.3.2 Övriga metoder
Vid mätning med den stationära syremätaren visade sig osäkerheten vara stor,
troligen beroende på inläckage av luft i kopplingar och till viss del diffusion
genom slangen. Dessutom påverkade flödeshastigheten resultatet. Det lägsta
uppmätta värdet från framledningen var 140 ppb och allt som kunde konstateras
var att den verkliga syrehalten var lägre än denna halt.
Mätningarna med den bärbara mätsonden gav inga tillförlitliga resultat.
6.4 Korrosionsmätning
6.4.1 Korrosionskuponger
Analysresultaten visade att kupongerna varit utsatta för ovanligt hög
initialkorrosion samt lätt spalt- och punktfrätning på grund av oacceptabla
syrehalter i vattnet. Korrosionshastigheten var ca 21 µm/år, vilket tillsammans
med spalt- och punktfrätningen innebär att korrosionsgraden bedöms vara en 2:a
på en tregradig skala, se bilaga 6.
6.4.2 Korrosionsmätsond
Enligt Anders Thorén på Korromat, som levererat mätsonden, ska kurvan ligga på
en stabil låg nivå, s k tomgångsnivå, helst under 1 %. Utifrån denna nivå
uppkommer toppar vid förändrad korrosivitet. Överstigs 2 % är detta ett säkert
tecken på syreinläckage, alternativt pH-sänkning. Larmnivån bör därför vara
inställd på 2 % (Thorén, 2002).
Då det inte går att bestämma hur länge det varit fel på sonden är det inte möjligt
att använda gamla mätvärden. Resultatet efter packningsbytet visar på en jämn
tomgångsnivå på 1,27 %. Toppar med varierande storlek, många över larmnivån
på 2 %, uppkommer oregelbundet, se bilaga 7. Då sonden endast har varit igång
under ett par veckors tid sedan packningsbytet, är det svårt att i dagsläget se några
samband mellan förändringarna i vattnets korrosivitet och vilka faktorer som
påverkar detta.
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Som tidigare nämnts ska larmnivån vara inställd på 2 %, men det upptäcktes att
den låg på 80 %. Detta har inneburit att driftpersonalen aldrig fått något larm.
Skalan på 0-100 % utnyttjas bara till max 10 %, vilket gör att noggrannheten blir
lägre.
6.5 Mätning av korrosionsprodukter
6.5.1 Milliporefiltrering
Eftersom milliporefiltrering genomförs på nätet med jämna mellanrum finns
tidigare mätresultat tillgängliga. Mätning av korrosionsprodukter från tidigare år
visar att magnetithalten då var betydligt högre. Under driftsäsongen 2001-2002
har huvuddelen av de uppmätta halterna varit mellan 0 och 100 µg Fe/l vid vissa
tillfällen har dock resultaten varit högre. De resultat som erhölls under
examensarbetet stämde relativt väl in med tidigare prov. Halterna som uppmättes
var vid de flesta provtillfällena <15 ppb. Vid ett tillfälle var dock halten >50 ppb.
I samtliga fall var det svartrost som dominerade. Att halterna är så låga trots de
påvisade bristerna i vattenhanteringen kan ha sin förklaring i att partiklarna
avsätts i bl a värmeväxlare. Varia tionen med vissa högre värden antas ha samband
med t ex arbeten på nätet och andra omständigheter som ger ojämnt flöde.
De resultat som erhölls från Ek 1 visade på en järnkoncentration i form av rödrost
på 100-200 ppb. Förekomsten av rödrost tyder på en hög syrehalt i kärlet. Den
uppmätta halten är högre än Svenska Fjärrvärmeföreningens rekommendationer
för fjärrvärmevatten som är <100 ppb.
6.5.2 Fotometrisk järnhaltsbestämning
Resultaten som erhölls med TPTZ-metoden visade att järnhalten i vattnet skulle
vara i det närmaste obefintlig, vilket är osannolikt då milliporefiltreringen som
lägst visat på halter om 100 ppb i Ek 1. De missvisande resultaten har
förmodligen sin förklaring i att de kemikalier som användes var för gamla.
Tidigare års TPTZ-analyser har visat sig stämma väl överens med resultaten från
milliporefiltrering.
6.5.3 AAS
Det visade sig att atomabsorptionsspekrometern ej klarade av att detektera de låga
nivåer som eftersöktes.

7. Diskussion - förslag på förbättringar
Under arbetets gång har ett flertal brister påträffats. I detta kapitel diskuteras
bristerna och åtgärder som kan leda till förbättringar föreslås.
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7.1 Expansionskärl
7.1.1 Syrehalt och korrosion
Eftersom expansionskärlen är öppna mot atmosfären hade vi förväntat oss en hög
syrehalt, kanske upp mot full syremättnad. Den uppmätta syrehalten på omkring
10 ppb låg dock även betydligt under den halt på 150-350 ppb som spädvattnet
från G2 håller. Att syrehalten är så låg som 10 ppb beror troligen på flera
samverkande faktorer. För det första tas provet ut i kärlets botten där syrehalten
kan förväntas vara lägre än högre upp i kärlet där diffusionsvägen för syret är
kortare. De korrosionsprodukter i form av rödrost som påträffats i relativt stor
mängd visar på att korrosionen skett vid en hög syrehalt. En trolig teori är att
korrosion i form vattenlinjekorrosion förbrukar en stor del av syret. Då detta har
pågått under nästan tio år är det troligt att kärlens väggar i det område där
vattenytan varierar är utsatta för icke obetydliga korrosionsangrepp, vilka bör
studeras okulärt.
Ytterligare en anledning till den låga syrehalten är att spädvattnet blandas med
cirkulerande fjärrvärmevatten som kommer in till expansionskärlen via
tryckhållningssystemet. Det är svårt att få en uppfattning om hur betydande denna
uppblandning är, då flödesmätare saknas och beräkningar är svåra att göra.
Korrosionsmätningarna visar på hög syrehalt i vattnet från expansionskärlen,
vilket alltså strider mot resultaten från syremätningarna. Vid korrosionsmätningen
erhålls dock ingen syreha lt utan bara en påverkan som beror av en syrehalt. Vi
anser att risken att få missvisande resultat från korrosionsmätningen är mycket
liten. Det är alltså mer troligt att något inte stämmer vid syremätningen. Om
resultaten är felaktiga eller ej representativa för hela kärlet vet vi inte. För att
bekräfta eller förkasta de syreanalyser som genomförts under examensarbetet
föreslår vi ytterliggare syreanalyser, helst med en annan metod. Alternativa
metoder är t ex Winklertitrering eller elektronisk mätning.
Resultaten som diskuterats ovan har inhämtats under normala driftsförhållanden.
Under sommardrift, då turbinerna är avstängda och fyllning sker med vatten direkt
ifrån vattenreningsanläggningen, bör syrehalten i expansionskärlen vara högre
och/eller korrosionen mer omfattande. Undersökningar under dessa förhållanden
rekommenderas.
För att komma ifrån problemen med syresättning i expansionskärlen skulle
kvävgas kunna sprutas in i toppen på kärlen via en speciell ventil. Ventilen skulle
släppa in kvävgas då nivån sjunker och släppa ut gasen till atmosfären då nivån
stiger.
7.2 Fyllning till expansionskärl
7.2.1 Vinterdrift
Spädvattenfyllningen vid normal vinterdrift sker som tidigare nämnts med
turbinkondensat, framförallt från G2. Turbinkondensatets innehåll av syre varierar
från ca 150 ppb upp till ca 350 ppb, vilket är omkring tio gånger högre än den
rekommenderade maxnivån på 20 ppb. Vid körning av båda turbinerna tas vattnet
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från G2 trots att G1 har en betydligt lägre syrehalt. Vidare undersökningar bör
göras för att utreda möjligheterna att fylla från G1 då den är i drift.
För att helt komma ifrån fyllning från turbinerna och få en mycket låg syrehalt är
fyllning från matarvattentanken ett alternativ. Eftersom syrehalten är <1 ppb
lämpar detta vatten sig väl som spädvatten. Mindre efterforskningar visar att
denna lösning även tidigare varit föremål för undersökning. Vad den då föll på är
oklart men det är klarlagt att vissa ombyggnationer krävs. Då vattnet i tanken har
en temperatur av ca 130°C kan det ej fyllas direkt till de trycklösa
expansionskärlen. Ett alternativ är då att kontinuerligt släppa en mindre mängd
vatten direkt ut på nätet. Vi rekommenderar att möjligheten till fyllning från
matarvattentanken utreds.
7.2.2 Sommardrift
Det absolut största problemet när det gäller fyllning till expansionskärlen är
spädvattnets kvalitet vid sommardrift, då ångpannor och turbiner är avställda.
Fyllningen sker då, som tidigare nämnts, med vatten från
vattenreningsanläggningen, vilket varken är pH-justerat eller avgasat. Tidigare
beräkningar visar att en investering av en elångpanna skulle bli mycket dyr och
därav krävs grundliga undersökningar av fjärrvärmevattnet och expansionskärlen
vid sommardrift för att få ett investeringsunderlag. Då det dessutom i anknytning
till KVV planeras för en ny avfallsförbränningsanläggning som kan leverera ånga
under hela året verkar det ej rimligt att i dagsläget göra större investeringar.
Problemet med lågt pH kan däremot lösas till en lägre kostnad genom
möjliggörande av lutdosering i anknytning till vattenreningen. Slutligen bör
tydliga rutiner för sommarfyllningen utarbetas.
7.3 Korrosionsmätning
7.3.1 Korrosionskuponger
Genomförd mätning visade på en alltför hög syrehalt i systemet. Då spädvattnet
vid sommardrift innehåller ännu högre syrehalter, bör en ytterligare en mätning
göras sommartid för att klarlägga hur allvarlig korrosionen är under dessa
förhållanden.
7.3.2 Korrosionsmätsond
Eftersom korrosionsmätsonden numer fungerar tillförlitligt rekommenderas
fortsatt kontroll av mätkurvorna från denna. Något som dock bör göras är att
justera larmnivån till 2 %. För att förbättra övervakningen av vattenkvaliteten
föreslår vi att kemiavdelningen veckovis samt vid larm får utskrifter från
driftdatorn. Framförallt bör övervakningen vid sommardrift vara noggrann för att
på så sätt få en uppfattning om hur fjärrvärmevattnet påverkas av den dåliga
spädvattenkvaliteten.
Då endast en av de två inköpta sonderna sitter monterad, föreslås att den andra
sonden tas i bruk, antingen genom fast montering eller mobilt. Om sonden
används mobilt kan man få en bild av vattenkvaliteten på olika ställen i nätet.
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7.4 Regelbunden provtagning
Då regelbundna analyser av hårdhet och syre ej genomförs p g a vattnets färg
föreslår vi att alternativa analysmetoder undersöks. Eftersom försöken med
avfärgning av fjärrvärmevattnet i samband med syreanalysen fungerade är det en
väg att gå. För att få en bra uppfattning om syrehalten i vattnet behövs täta
provtagningstillfällen vilket är tidskrävande. En alternativ metod är att använda en
kontinuerlig syremätare. För att få en uppfattning om hårdheten i vattnet krävs
inte lika täta provtagningar och därför rekommenderas att göra försök med att
avfärga vattnet på liknande sätt som vid syreanalys.
Tidigare mätningar visar att milliporefiltrering och TPTZ- metoden stämmer väl
överens. Vi rekommenderar att analyser med TPTZ- metoden då och då genomförs
som komplement till milliporefiltreringen för att få noggrannare mätvärden.
7.5 Delströmsfiltrering
Eftersom det finns stora brister i behandlingen av spädvatten samt att syresättning
sker i de öppna expansionskärlen finns tydliga tecken på att nätet är extra utsatt
för korrosion. Därmed bildas en större mängd järnoxidpartiklar, som exempelvis
kan ge beläggningar i värmeväxlare och sätta igen flödesmätare. Då investeringar
för att minimera syretillförseln till fjärrvärmenätet troligtvis ej är ekonomiskt
försvarbara, kan effekterna mildras genom installation av delströmsfiltrering. I
dagsläget används något provisoriskt ett avhärdningsfilter för att avlägsna
partiklar i vattnet. Vi föreslår att ett patronfilter installeras. Fördelen med
patronfilter är att de är lätta att sköta och har låga driftskostnader. I detta fall kan
man även få en uppfattning om hur mycket partiklar det finns i vattnet beroende
på hur ofta man behöver byta filter. I väntan på att ett patronfilter installeras
föreslår vi att rutiner för användandet av befintligt avhärdningsfilter arbetas fram.

8. Slutsats
8.1 Vattenkvalitet
Vattnet i fjärrvärmenätet håller enligt de mätningar som gjorts en god kemisk
kvalitet med avseende på pH, järnhalt och syrehalt. En allvarlig brist är emellertid
de icke trycksatta expansionskärlen, där förekomsten av rödrost pekar på att
syrehalten åtminstone i delar av kärlen är hög. Den höga syrehalten i anslutning
till expans ionskärlen bekräftades även vid korrosionsmätning med
metallkuponger, där hög initialkorrosion samt spalt- och punktfrätning hänfördes
till oacceptabla syrenivåer i fjärrvärmevattnet.
Spädvattnet är under vinterdrift av relativt god kvalitet, undantaget syrehalten som
är ca 10 gånger högre än den rekommenderade halten på 20 ppb. Spädvattnet som
används sommartid innebär en stor kvalitetsbrist då det är kallt, har lågt pH och är
syremättat.
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8.2 Rekommenderade åtgärder
•

Undersök alternativa metoder för att regelbundet kunna analysera hårdhet och
syrehalt.

•

Kontrollera expansionskärlens kondition, då utbredd korrosion befaras.

•

Utarbeta tydliga rutiner för spädvattenpåfyllning sommartid.

•

Utred möjligheten att fylla expansionskärlen med turbinkondensat från G1 när
den är i drift.

•

Undersök möjligheten att fylla spädvatten direkt till nätet från
matarvattentanken.

•

Genomför en ny mätning med korrosionskuponger vid sommardrift.

•

Fortsätt övervakningen av vattnets korrosivitet m h a korrosionsmätsonden
samt justera larmnivån.

•

Utred möjligheten att använda den ännu ej installerade korrosionsmätsonden
mobilt.

•

Installera delströmsfiltrering med patronfilter för att avlägsna skadliga
partiklar i vattnet.

•

Utarbeta rutiner för användning av befintlig delströmsfiltrering tills ny är i
drift.
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