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Sammanfattning

I utbildningen till Drifttekniker vid Linköpings universitet, Campus Norrköping ingår det att
under våren på andra året utföra ett examensprojekt. Just det här projektet utfördes på KV1 på
Oscarsgatan, som är en del av Tekniska Verken i Linköping.

Projektet gick först ut på att uppdatera befintliga provtagningsinstruktioner från 1999 som är
bifogade i slutet av rapporten. Jag skulle se som det fanns något att ändra, ta bort eller lägga
till. Sedan utvecklades projektet och rapporten till att även beskriva reningscyklerna för
matarvattnet och rökgaskondenseringen, och med det i stora drag ta upp de viktigaste fakta
och information om de olika reningsmetoderna och reningsstegen.

Rapporten ska fungera som en ”snabbkurs” där man lär sig det viktigaste och nödvändigaste
ifall att ordinarie drifttekniker av någon anledning inte kan utföra sin uppgift. Eller om så bara
för att ge en orientering om hur anläggningen fungerar rent praktiskt.
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Förord

Jag vill tacka Anders Fredrikson på Tekniska verken för all hjälp och vägledning, samt även
Ulf Carlsson på Tekniska verken som tilldelade mig examensprojektet.
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1  Inledning

Under sista året på driftteknikerutbildningen vid campus Norrköping, tillhörande Linköpings
Universitet, ingår det att utföra ett examensprojekt. Det här projektet utfördes vid Tekniska
verkens anläggning, KV1. Där var det ett tag sen man uppdaterade instruktionerna på hur man
gick till väga för att ta vattenprover från diverse ställen i de två olika reningscyklerna.
Proverna analyseras för att man via dem kan se eller förutse vad som är/kan bli fel i
processvattnet som i sin tur påverkar själva anläggningen.

Projektet gick därför ut på att uppdatera dessa provtagningsinstruktioner från 1999. Se över
som det fanns något att ändra, ta bort eller lägga till. Eftersom det inte fanns någon
övergripande information sammanställd om vattenreningen beskriver jag även renings-
cyklerna dvs. matarvattenreningen och rökgaskondensatreningen. Sedan följer även en
anläggningsbeskrivning med tillhörande apparater och funktioner, information om hur allt
fungerar och lite varför man måste ta prover och hålla koll på vattnet.

1.1 Bakgrund
Tekniska verken startade 1902 att leverera el inom Linköping och har sedan dess expanderat.
Förutom el erbjuder Tekniska verken som full service inom vatten, el, värme, avfallshantering
och datakommunikation till över 215 000 privatpersoner. Dessutom är de Europas största
producent av biogas och världsledande inom sin avfallsförbränning.

Koncernen hade år 2004 en omsättning på 3,3 Miljarder kr och investerade 777 miljoner kr i
nya anläggningar och nät.

Kv1 där examensprojektet genomfördes är ett kombinerat el- och fjärrvärmeverk som har
varit i drift sedan 1964. Genom att kombinera el- och fjärrvärmeproduktion utnyttjar man
energin i bränslet på ett bättre sätt, vilket är bättre för miljön.

Från början användes olja i alla tre pannorna, 1985 byggdes två pannor om så att kol och
träbränsle också kunde användas. Nu blandar man även i gummispill till kolpannan, samt
även plastrejekt (plast från bla. Mjölkkartonger) som blandas med träbränslet. Det görs även
tester på att börja bränna rapsolja och andra naturliga oljor istället för den fossila oljan.

Till vattenlabbet finns det redan mycket information och erfarenhet på plats. Problemet var att
det inte fanns något sammanfattat och om man inte är van vid vattenlabbet skulle det ta lång
tid att hitta all information i alla pärmar för att få kunna arbeta i anläggningen. Den tiden det
skulle ta skulle man antagligen inte ha till sitt förfogande.

1.2 Syfte
Syftet med arbetet är att sammanställa information så att en ordinarie drifttekniker från en
annan avdelning ska kunna utföra prover och klara av att sköta vattenreningen, tills han/hon
har hunnit sätta sig in ordentligt i anläggningens funktion.
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1.3 Metod och källor
Metoden jag använde mig av var att först skaffa mig en överblick och orientering av vad ex-
jobbet egentligen gick ut på. Sedan skaffade jag mig material, först och främst och till stor del
använde jag mig av vad som fanns tillgängligt på kontoret. Därefter var det bara att gå igenom
och saka ut vad som inte behövdes. Till stor del fick jag här hjälp av min handledare Anders
Fredrikson. Viss information om lamellseparatorn och sandfiltret fann jag på Nordicwaters
hemsida som återfinns bland källorna. I övrigt fanns det mesta på plats.

1.4 Struktur
Först kommer en kort genomgång av de olika cyklerna, vad de går igenom för steg. Därefter
delges en analys av olika objekt och åtgärder vid fel. Efter det tar rapporten upp lite djupare
information om varje reningssteg och övrig vattenkemi. Vidare är det tillagt bilagor på
provtagningsinstruktionerna och hur ofta man ska ta prover, vad för prover man ska ta från de
olika provtagningsställena med tillhörande riktvärden.

1.5 Avgränsningar
Avgränsningarna som gjordes var att inte gå in för långt på djupet, utan bara ta det
nödvändigaste för att kunna sköta driften. Därför tas inte vissa saker upp t.ex.; kapacitet på
olika pumpar, ordförklaringar av vad som borde vara grundläggande för en drifttekniker, samt
exakt hur CDI (continuous electrodeionization) och andra apparater fungerar på molekylär
nivå.
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2  Redogörelse för arbetet

Här redovisas de sammanställda fakta som drifttekniker behöver kunna, och ha som grund för att
förstå sig på reningen.

2.1 Reningscykel; matarvattnet
Reningen här går ut på att rena inkommande vatten från föroreningar som kan skada
pannorna. (För en övergripande bild av processen; se bifoga kopplingsschema i slutet av
rapporten)

� Kommunalt vatten

� Råvattentank

� Förvärmare (om inkommande vatten är för kallt)

� Saltlösare

� Avhärdningsfilter

� Patronfilter

� RO-aggregat

� Vattentankar

� CDI (CEDI - continuous electrodeionization)

� Blandbäddsfilter

� Även tillsättning av ammoniak och fosfat ingår i kontrollen under ett senare skede av
processen.

2.1.1 Förklaring av matarvattencykeln

Inkommande vatten leds via en nivåregulator till råvattentanken. Från tanken pumpas vattnet
till avhärdning via saltlösaren, vars uppgift är att tillföra Na+ till vattnet. Vid avhärdningen
byts ”hårda” kalcium- (Ca2+) magnesiumjoner (Mg2+) ut mot ”mjuka” (Na+) joner. Vattnet
avhärdas till en hårdhet på 0,01°dH, och överstiger hårdheten en gräns på 0,02°dH finns en
mätare efter avhärdningen som larmar lokalt. Efter avhärdningen leds vattnet till 2 patronfilter
som har en massa bestående av aktivt kol.

 Därefter leds vattnet till 2st RO-aggregat (reversed osmosis) där spädvattnet avsaltas via en
s.k. omvänd osmos, dvs. lösningen (vattnet pressas från sidan med högre koncentration av
partiklar till sidan med mindre genom ett membranfilter och man får rent, avsaltat vatten).
RO-filtren lyckas reducera salthalten med upp till 99 %. Det renade vattnet pumpas till 2
tankar med volymen 6m2, där det fungerar som en liten buffert. Från tankarna pumpas vattnet
till 2 stycken blandbäddsfilter och en CDI som reducerar salthalt och hårdhet ytterligare. Efter
filtren är ledningsförmågan nere i <0,1µS/cm och kiselhalten <0,01mg/l SiO2.
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2.2 Reningscykeln, rökgaskondensatet
Här renas främst oljor och tungmetaller som dras med från rökgaserna bort.

� Sandfilter

� Lamellseparator

� Kolfilter

� Utjämningstank

� Avhärdningsfilter

� Hårdhetsmätare

� Patronfilter

� RO-anläggning

� Rökgas koncentrat – tre tankar

2.2.1 Förklaring av rökgaskondensatcykeln

Rökgaskondensatet pumpas till ett sandfilter med tillhörande lamellseparator där det mesta av
partiklar, oljor m.m. renas bort från kondensatet. Efter det samlas vatten i en liten
buffert/utjämningstank och från tanken pumpas kondensatet vidare till 2 avhärdningsfilter för
att få bort de hårda jonerna i vattnet.

Efter filtren sitter en mätare som larmar om hårdheten är för hög. Sen kommer vattnet till ett
patronfilter som består av spirallindade textilfilter, vilket tar bort alla fasta partiklar .

Till sist sorteras permeatet (den passerande renade vätskan) och rökgaskoncentratet (filtratet
från reningen). Koncentratet samlas i 3 tankar och används till ureasprutningen i pannorna,
och permeatet släpps direkt ut i Stångån.

Fig. 1) Bild på avhärdningen och kolfilter uppe vid vattenlabbet.
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2.3 Provtagning
Kontroll och övervakning av matarvattnet bygger i huvudsak på provtagning och analyser i
olika led i vatten/ångcykeln. Utöver det tillkommer övervakning av tryckfall över filter och
kontroll av analysinstrument för mätning av t.ex. pH-värde och konduktivitet. För att driften
ska fungera och för att man ska slippa korrosion på anläggningen, krävs en noggrann kontroll
av vattenvärdena. Här nedan finns en översikt av de olika behållarna från var man kan ta
vattenprover. Sedan har jag även ställt upp en tabell (bilaga 1) med riktvärden och åtgärder
vid vissa fel på vattenproverna. I bilaga 3 har jag bifogat en enkel uppställning på hur ofta
man behöver ta vattenprover och även där riktvärdena. Provbehållare; visar på vilken sida
behållarna är belägna och vad för vatten man tar prov på de olika sidorna.

Mot anläggningen Från anläggningen

Mava 1 Kondensat rk1

Kondensat G1 Kondensat rk2

Mava 2 P3 pannvatten

Kondensat G2 P3 mättad ånga

Tank 3 P3 överhettad ånga

V-kond G3 P2 pannvatten

K-kond G3 P2 mättad ånga

Spädvatten HV-nät Mava gemensam

Blandbädd P1 pannvatten

P1 mättad ånga

P1 överhettad ånga

Fig. 2) Provtagningsbehållare uppe i vattenlabbet, till vänster behållare mot anläggningen, till höger
behållare från anläggningen.
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2.4 Avhärdning för spädvattenrening och kondensatrening
Anläggningens uppgift är att avhärda stadsvatten för att det ska bli användbart som
inkommande vatten till RO-filtren. Flödeskapaciteten är 25m3/h vid rökgasreningen och
10m3/h (2*5m3/h) vid stadsvattenreningen.

Vid avhärdningen byts kalcium- och magnesiumjoner ut mot natriumjoner. Natriumjoner
tillförs jonbytarmaterialet genom regenerering (uppladdning) av natriumklorid dvs. koksalt.

Vid 4°dH kan varje filter producera 375m3 dvs. 1500m3 vid 1°dH. Skulle hårdheten vara
högre, ska ett lägre värde ställas in och tvärtom. Produktionskapaciteten räknas fram enligt
följande;

1500 m3/4°dH = 375m3

Anläggningen består av 2 parallellkopplade filter som normalt arbetar växelvis. När det ena
filtret producerat förinställd mängd renat vatten/kondensat läggs det andra i drift och det
föregående regenereras

2.4.1       Regenereringen

Vid regenereringen laddas jonbytarkornen upp med nya Na+-joner som tillförs lösningen.

Vid varje regenerering åtgår det 100 kg salt, som löses med vatten i saltlösaren till en
koncentration av 25 %. Därefter späds det ytterligare en gång med stadsvatten till 10%.

2.4.1.1 Regenereringen är uppdelad i 4 steg:

Returspolning – under returspolningen vänds vattenflödet genom bädden, vilket medför att
massan luckras upp och expanderar ca 50 %. Partiklar, krossade jonbytarkorn och
smutsavlagringar sköljs sedan ut i avlopp via tankens topp.

Saltinföring  (50 min)- Saltlösningen sugs in i filtret via en ejektor och späds samtidigt till
10%

Förträngning (20 min) - När all saltlösning har sugits in stängs sugventilen i salttanken,
varpå förträngningsfasen fortsätter. Vattenflödet genom ejektorn driver sakta saltlösningen
genom massbädden.

Sköljning - När allt salt sakta har trängt igenom saltbädden startas slutsköljningen. Syftet
med den är att skölja bort de saltrester som är kvar efter genomträngningen. Sköljningen
pågår tills vattnet i jonbytarbädden har bytts ut 2 gånger (2 bäddvolymer). Samtidigt startar
påfyllningen av salttanken. Påfyllnaden sker genom ejektorns sugledning och stoppas av
saltventilens flottör.

Det operatören behöver  kontrollera/utföra under drift är:

Starta regenereringen (om anläggningen ej står i auto-drift).

Fylla på salt när så behövs (se till att saltet i saltlösaren räcker över vattennivån).

Stickprovskontroll av resthårdhet (Värdet får vara högst 0,01°dH).
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2.4.2 Membranen (spiralmembran)

Membranen består av dubbelvikta, på tre sidor slutna ark. Dessa rullas med mellanlägg på ett
rör till vilket membranens öppna sidor är anslutna, membranrullarna placeras sedan i tryckrör.

(Se bild nedan)

Fig. 3) Uppbyggnad och lite information om flödet genom RO-filtret

Vattnet tillförs via tryckrörets gavel, membranrullens kortända och strömmar in i
mellanrummen mellan membranarken. Det renade vattnet strömmar genom membranytan och
fortsätter till centrumröret. Det återstående vatten fortsätter vidare genom
membranmellanrummen till ytterligare en rulle och lämnar tryckröret via andra gaveln. I
centrum på denna gavel tas permeatet ut (se bild ovan). För att inte membranen ska sättas igen
behövs ett stort vattenflöde, vilket man åstadkommer genom att leda tillbaka en stor del av
koncentratet tillbaka till inloppssidan. Det här leder till en effektivitet på 95 % för spädvatten
RO och 98-99 % för rökgas RO. Reningen registreras kontinuerligt vilket medför att man
snabbt får ett larm om det skulle hända något.
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2.4.2.1 Spädvatten RO

Koncentratflöde: 1/3 av renvattenflöde

Permeatflöde: 5m3/vid 25°C

Vattenutbyte: 75 % med avhärdat tillflöde

Cirkulationsflöde: 16m3/h (vid 24 mvp)

Maxtryck: 23 bar

Max temp: 35°C

Max permeattryck: 1 bar

Effektivitet: 95 %

Fig 4) RO-aggregat, spädvatten

2.4.2.2 Rökgas RO

Permeatflöde: 19 vid 10°C

Koncentratflöde: 1/3 av renvattenflöde

Vattenutbyte: 85 % med avhärdat tillflöde

Cirkulationsflöde: 20m3/h (vid 24 mvp)

Maxtryck: 30 bar

Max temp: 35°C

Max permeattryck: 1 bar

Effektivitet: 98-99%

Fig 5.) RO-aggregat, rökgaskondensat
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2.4.3 Patronfilter (P4-30-10S)

Spädvattensidan har patroner (PC 30) som innehåller aktivt kol och klarar av att avskilja
partiklar ner till 5 µm. Filtret är till för lite mindre anläggningar där den här typen av filter är
tillräckliga. Driftkostnaden är relativt hög, och filtret är som ett rör, klätt inuti med ett lager
aktivt kol och runt om med väv.

På rökgassidan innehåller filtren ett antal vävpatroner med en ”kärna” av syrafast stål och för
att övervaka filtren mäts tryckfallet över filtren. När tryckfallet har blivit för högt öppnas
filtren och patronerna byt ut mot nya. Kolfiltren byts ungefär var 3: e månad även om
differenstrycket inte överstigit 1 bar eftersom det aktiva kolen är förbrukat. Vävfiltren klarar
sig normalt i 1-2 månader. (se bild nedan)

Fig. 6) Till vänster, vävfilter på rökgassidan, till höger kolfiltret på spädvattensidan.

2.4.4 CDI

CDI eller CEDI (Continuous electro-deionization) ligger längst fram i utvecklingen av
jonbytarteknologin. CDI är fri från kemikalier och är därför miljövänlig. Den är billig i drift
även när man jämför med kemiska alternativ. Processen använder sig av en elektrisk potential
(spänning) som läggs ut över lösningen, som innehåller joner. Därmed kommer jonerna med
positiv laddning att röra sig mot den negativa polen och tvärtom. Med ytterligare hjälp av
membran separeras jonerna ut från det renade vattnet.

Fig 7) Bild på hur jonerna

sorteras ut i CEDI.
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2.4.5 Blandbäddsfilter

Filtret består av starka anjon- och katjonbytare. Vid drift ligger jonbytarna blandade och kan
ses som många seriekopplade jonbytare. Filtret klarar både hårdhet och salter, därav kommer
den goda kvalitén på vattnet efter blandbäddsfiltren; vattnet blir totalavsaltat. Volymen
engångsmassa som får plats är 600 liter. Innehåller matarvattnet för mycket kisel tyder det på
att man behöver byta massan.

Kapaciteten är 35000 m3/filter med stöd av CDI:n, dvs. ca 1 års förbrukning av matarvatten.
Utan CDI:n är kapaciteten 8-12000 m3.

Fig. 8) Blandbäddsfilter.

2.4.6 Rökgaskondensat

Rökgaskondensatet är det avskiljda, smutsiga vattnet efter kondenseringen. Rökgaserna från
flispannan innehåller fukt från bränslet som kondenseras och då följer det med olika
korrosionsprodukter, hårdhet, kiselsyra, salter och tungmetaller. Skulle man släppa ut det till
reningsverket blir det för mycket olika restprodukter för att rena utan att riskera att
bakterierna m.m. dör. Det blir både enklare och mer ekonomiskt att rena på plats, vilket man
också gör.

Fig. 9) Kondensattankar.
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2.4.7 Sandfilter

Sandfiltret från Dynasand arbetar genom motströmsprincipen. Vattnet som ska renas leds
först till inloppsfördelaren i filtrets underdel. Där strömmar vattnet upp genom sandbädden,
renas och lämnar sandbädden genom filtratutloppet längst upp. Föroreningarna fastnar då i
sandbädden, varpå den nedsmutsade sanden transporteras bort från bottenkonen via en pump
till sandtvätten i den övre delen av filtret. Rengöringen av filtersanden börjar redan i pumpen
där den kraftiga omblandningen frigör smutspartiklar. Den nedsmutsade sanden flödar över
pumpmynningen och faller ner i tvättlabyrinten, där sanden rengörs motströms av ett litet
flöde av det renade vattnet. Föroreningarna följer med uppåt i sandtvätten och sanden som är
tyngre faller till sandbädden. Den här proceduren gör att sanden alltid är i rörelse neråt där
den blir smutsigare och smutsigare innan den till slut rengörs på nytt. Sanden eller
filtermaterialet i sin tur består av siktad och tvättad kvartssand. (se bild nedan)

Fig. 10) bildillustration av hur sandfiltret fungerar.
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2.4.8 Lamellseparator

Lamellseparatorn filtrerar och separerar olja från rökgaskondensatet och fungerar enligt
följande:

Vätskan som ska renas förs in i lamellseparatorn genom inloppet och styrs nedåt i
inloppskanalen mellan lamellpaketen. Vätskan leds sedan in i själv lamellpaketen via
öppningar på sidan om paketen och strömmar uppåt mellan lamellerna. Partiklarna
sedimenterar då på de parallella/snedställda lamellskivorna och glider i motström ner i
slamfickan i botten på separatorn och ut genom utloppet. Efter att ha passerat lamellpaketen
rinner den renade vätskan ut genom öppningar i toppen till avdragsrännor och vidare ut
genom klarfasutloppet. Öppningarna från lamellpaketet är i sin tur dimensionerade så att det
blir ett tryckfall över avdragsrännorna som tvingar flödet att fördelas jämnt över alla
lamellskivor. Det avskiljda slammet förtjockas, medan det renade tvättvattnet återleds till
filtret.

Separatorn är lätt att installera varför monterings kostnaderna blir låga. Den består av få
rörliga delar vilket leder till lågt slitage, underhåll och driftkontroll.

Just LS6 modellen som används på Kv1 har en konisk slamficka och kan förses med
skrapverk för utmatning av slammet, vilket den också har blivit försedd med.

LS 6 har en sedimenteringsyta på 6m2, en volym på 1,25m3 och en vikt på 1700kg med
vätska. Reningsvolymen uppgår till 3m3/h.

Fig. 11) Bild med genomskärning på lamellseparatorn.
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2.5 Vattenkemi

2.5.1 Konduktivitet

Konduktiviteten hos ett vatten är ett mått på mängden lösta salter, det räknas ut genom
vattnets ledningsförmåga. Konduktiviteten uttrycks i enheten µS/cm.

2.5.2 Trinatriumfosfat (Na 3PO4),

Trinatriumfosfat tillsätts med 3 mått till 300l vatten som sedan sprutas in i domen i pannan.
Fosfatet har en buffrande, pH höjande verkan. Men även tvättande i och med att det binder
föroreningar i vattnet som man blir av med vid utblåsningen. Fosfatet medför också en
höjning av ledningsförmågan.

2.5.3 Ammoniak (25%)

För att inte riskera korrosion i ledningar och pannorna behövs ett pH på 9,5-10,5 dvs. det
måste vara basiskt. Det problemet löser man i insuget till matarvattenpumparna där man
tillsätter ammoniak. Doseringen är en del per 300 delar vatten.

2.5.4 Korrosion – vatten/ångcykeln

Korrosionsprodukterna består först och främst av järn- och kopparoxider som kan bildas
under drift. Viss korrosion och beläggning vill man ha som ett skyddande lager av pannan.
Vid driftstopp kommer det in luft i systemet som korroderar extra och sedan när man
återstartar rivs ytbeläggningen bort. Metallerna följer med pannvattnet och nya ytor friläggs
där det kommer att korrodera ännu mer.

2.5.5 Avgasning

För att bli av med kolsyran och syret som är löst i matarvattnet måste man ”avgasa” det, och
det sker i matarvattentanken. Den fysikaliska avgasningen sker under uppvärmning och kan
därför även kallas termisk avgasning
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2.5.5.1 Termisk avgasning

Avgasningen fungerar så att man låter matarvattnet spridas och rinna
igenom perforerade plåtar som ligger över varandra.

På väg ner möter vattnet stigande ånga som drar med sig syre från
vattnet. Detta eftersom syret strävar efter jämvikt och vattenångan inte
innehåller något syre. Mängden ånga som behövs är 0,5 % av det
avgasade vattnets mängd. Som slutavgasning kokar man även vattnet i
matarvattentanken. Vid kokning spjälkas kolsyran bort enligt formeln
H2CO3 � CO2 + H2O

För att korrosion ska undvikas i själva avgasaren är de perforerade
plåtarna och spridarrören för det inkommande vattnet utförda av
syrafast stål. För att utnyttja och tillvarata energin i ångan värmeväxlas
den även mot inkommande spädvatten.

Efter en fullgod avgasning bör restsyrehalten efter tanken vara nere i
<0,1 mg O2/l. Ligger restsyrehalten högre kan det bero på för låg
temperatur i matarvattentanken, inte tillräcklig avdragsångmängd eller
något fel på plåtarna eller tystkokarrören.

2.5.6 Beläggning på vattenberörda ytor

Vattnet i ångpannan kan ses som ett kylmedium, fastnar beläggning på de vattenberörda
ytorna minskar vattnets kylande effekt vilket leder till en temperaturhöjning av
pannmaterialet. Blir temperaturen för hög föreligger det risk för haveri, och sköter man
behandlingen av matarvattnet minskar risken för störningar och oplanerade driftstopp.

Den vanligaste förekommande typen av beläggning är hårdhet, dvs. kalcium, och
magnesiumsalter. Salterna faller ut dels pga. en koncentrationsökning i pannan och dels som
följd av att flera av salterna har s.k. negativ lösningskoefficient. Lösligheten hos vissa ämnen
minskar alltså med stigande temperatur. Natriums löslighet däremot ökar med höjd
temperatur, vilket är orsaken till att man byter joner vid avhärdningen.

Några andra vanligt förekommande komponenter i beläggningen är järn- och kopparoxider.

Kopparoxiden består av korrosionsprodukter medan järnet kommer från spädvattnet eller har
tillförts pannvattnet som korrosionsprodukter från kondensatsystemet.
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2.5.7 Skyddsskiktsbildning.

Förutsättningar för att ett skyddsskikt av magnetit ska kunna bildas i pannan av stål är att man
har syrefritt vatten, ett pH ≥10 och att temperaturen på systemet är över 60˚C. Är
temperaturen under 100˚C bildas skyddet sakta.

Bildningen av skiktet startar med att järn från ytan går i lösning och på grund av pH-värdet
fälls järnet ut som järnhydrat. Järnhydratet omvandlas sedan ytterligare till magnetit Fe3O4.

Magnetiten lägger sig som en hård film och eftersom det just är så hårt skyddar det bra mot
korrosion. Problem med korrosion kan uppträda där pH har varit för lågt eller skiktet har
dragits loss på grund av start efter ett driftstopp. Är det något fel upptäcker man rätt snabbt
felet vid de olika järnprovtagningarna där filtren färgas röda av hematit (Fe2O3) eller vanlig
rost. Slitage på skiktet förekommer vid start/stopp och för att undvika det bör man ha en jämn
drift.

2.5.8 Utblåsning av pannvatten.

Vid en ångpanna sker en uppkoncentration av de få men ändock förekommande salthalterna,
humusämnen mm. Om halterna tillåts att bli för höga uppstår en risk för skumning i pannan,
vilket kan orsaka att pannvatten följer med ångorna. Salterna i pannvattnet kan då ge
driftstörningar i överhettare, turbiner, reglerventiler samt i ång- och kondensatsystem. För att
halterna inte ska bli för höga måste en viss mängd pannvatten blåsas ut för att komma ner till
uppsatta riktvärden.

Utblåsningen kan ske på två sätt, kontinuerligt och/eller diskontinuerligt (chockblåsning). Vid
den kontinuerliga utblåsningen regleras halterna av salter, alkalitet, humusämnen och
kiselsyra i pannvattnet. Vid chockblåsning öppnar man utblåsningsventilen i högst tre
sekunder åt gången och blir på så vis av med slam som har samlats i pannans lågpunkter. Har
man ventilen öppen längre åt gången kan man störa cirkulationsflödet i pannan. Storleken av
utblåsningen kan beräknas om man bestämmer halterna natrium, klorid och kiselsyra i matar-
och pannvattnet.
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3 Resultat och analys

3.1 Resultat
En drifttekniker behöver till en början bara rätt grundläggande information för att kunna sköta
vattenreningen. Han behöver inte veta alla kemiska formler eller exakt hur all utrustning
fungerar. Under föregående rubriker har jag fått med det allra väsentligaste. Som bilagor är
vattenprovtagningsinstruktioner bifogade, vilket ger en relativ enkel instruktion på hur man
ska gå till väga för att lösa uppgiften. Man behöver bara en övergripande kompetens, och om
så skulle behövas, finns kompetensen inom huset. Till en början behöver man bara hålla igång
driften, funktionellt utan risk för haveri.

4 Avslutande diskussion

Arbetet att sätta sig in i hur vattenreningen egentligen fungerar var både intressant och
utmanande. Det fanns så mycket information att man inte visste vart man skulle börja. All
information var heller inte uppdaterad så då fick man ta hjälp av drifttekniker på plats.

Lite tråkigt var det att jag påbörjade examensprojektet 2-3 månader efter alla andra pga. att
jag skulle jobba tillsammans med en klasskamrat som först var frånvarande och sedan
hoppade av.

Som med allt annat finns det säkert saker att förbättra, saker jag har förbisett och som någon
annan kanske tycker skulle vara nyttig att delge i anläggningsbeskrivningen, men rapporten i
sin helhet fungerar som en bra stomme. Därför hoppas jag att rapporten kommer användas
som en slags grundutbildning av vattenlabbet. Resten som man behöver veta lär man sig med
tiden. Till hösten kommer fler av vattentesterna att ske kontinuerligt, men de apparaterna kan
man inte enbart förlita sig på. Utan man måste fortfarande veta hur man utför manuella
analyser, vilket gör det ypperligt att ha arbetet att titta tillbaka till.
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6 Bilaga 1.

Objekt och analys Riktvärde Fel och åtgärd
   

Avhärdning   
efter arbetande filter   

Hårdhet, ˚dH <0,01 För hög resthårdhet.
   Regenerera filtret.
   
RO anläggning   
Konduktivitet, µS/cm <5 För högt värde. Tvätta membran och
  om detta ej hjälper; byt membran.
   
Kiselsyra, mg/l <0,02 För högt värde. Tvätta membran och
  om detta ej hjälper; byt membran.
   

Totalavsaltning   
Blandbädd   
Konduktivitet,   µS/cm <0,2 För högt värde.
  Byt filtermassa
   
Kiselsyra, SiO2, mg/l <0,02 För högt värde.
  Byt filtermassa
   

Kondensat   
samlat kondensat   
pH-värde 9,2-9,6 För lågt eller för högt värde.
  Öka respektive minska dosering
  av flyktigt alkaliseringsmedel.
   
Konduktivitet, mS/m <7 För högt värde. Sök läckage
  av tex. råvatten eller avlutar
   
Hårdhet, ˚dH <0,01 För högt värde.
  Sök råvattenläckage.
   
Järn och koppar <0,02 Högre värden än normalt.
(Fe och Cu), mg/l  Kontrollera pH, dosering
  och läckage.
   
Kiselsyra mg/l <0,02 För högt värde.
  Sök kondensor läckage eller överföring
  från pannvatten genom ånga
   
Restsyre µg/l <10 För högt värde. Kontroll av tätvatten.
   

Matarvatten   
Före matarvattenpumpar   
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pH-värde 9,2-9,6 För lågt värde. Kontrollera
  avgasning och kemikaliedosering.
   
Konduktivitet,   µS/cm <10 För högt värde. Kontrollera
  kondensat och spädvatten.
   
Hårdhet, ˚dH <0,01 För högt värde. Kontrollera
  kondensat och spädvatten.
   
Järn (Fe) mg/l <0,02 För högt värde. Kontrollera
  avgasning, spädvatten och
  kondensat.
   
Efter matarvattenpumpar   
Syre (O2),   µg/l <10 För högt värde. Dålig avgasning
  beroende på t.ex. för låg
  matarvattentemperatur eller för
  liten avdragsångmängd.
   
Natrium (Na), ppb <10 För högt värde. Dålig vattenavskiljning.
  Öka bottenblåsningen och undersök
  vid första tillfälle dominredningen.
   

Pannvatten   
pH-värde 9,8-10,5 För lågt värde. Dosera fosfat eller

  
ammoniak, vid för högt eller för lågt
värde

   
Konduktivitet,   µS/cm 150 För högt värde.
  Öka bottenblåsningen.
   
Kiselsyra, mg/l <2 För högt värde.
  Öka bottenblåsningen.
   
Fosfatöverskott, mg/l 3 till 7 För högt eller för lågt värde.
  Öka respektive minska doseringen
  av fosfat.
   
Järn (Fe) mg/l <0,05 För högt värde. Öka dom
  respektive chockblåsning
   

Mättad ånga   
Konduktivitet,   µS/cm <7 För högt värde kan bero på
  skumning. Öka bottenblåsningen.
  Ta ut ångprov för natriumbestämning.
   
Kiselsyra, mg/l <0,02 För högt värde kan bero på
  skumning och på att halten SiO2
  är för hög i pannvattnet.
   
pH 9,2-9,6 För lågt värde. Öka ammoniak dosering.
  Respektive minska vid för lågt värde.



7 Bilaga 2 – kontinuerlig provtagning.
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8 Bilaga 3 – Analysfrekvens.
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9 Bilaga 4 – Kopplingsschema, spädvattencykel.


