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On-line kemimålinger og kemiske analyser
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› Formål

› Overvåge de kemiske forhold i 
vand-damp og fjernvarme-
systemer

› Konditionering – styring af pH 
for at få stabil passivering

› Renhed – minimere 
forureninger for at undgå 
aflejring, korrosion, stress-
betingelser for materialer

› Konditionering og renhed 
påvirker materialers levetid

Kreds Konditionering Renhed

Vand-damp pH, direkte 
ledningsevne
Ilt

Korrosion: Jern

Sur ledningsevne
Afgasset, sur 
ledningsevne
Natrium
Silikat (SiO2)
Klorid, sulfat
Organisk stof

Fjernvarme pH, (direkte 
ledningsevne)
Ilt

Korrosion: Jern

(Sur ledningsevne)
Klorid, sulfat
Hårdhed (Ca + Mg)
Organisk stof
Bakterier (sulfid/sulfit)

On-line parametre, lab-analyser, (afsaltet fjernvarmevand)
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De vigtigste analyseparametre
Parameter Symbol On-line Lab. Betydning

pH pH (Ja)

Nej

(Tjek) Setpunkt for konditioneringsmiddel (ammoniak), nøgleparameter i 

fødevand

Dir. ledningsevne L Ja Tjek Udtryk for konditioneringsmiddel, dvs. ammoniak i fødevand, 

nøgleparameter i fødevand (og renset kondensat for gennemløbskedler)

Sur ledningsevne Lk Ja Tjek Udtryk for forureningsniveau med salte og kuldioxid, nøgleparameter i 

fødevand og damp

Natrium Na Ja

Nej

Tjek

Kontrol

Salte i fødevand og damp, lækage i fjernvarmevekslere, 

nøgleparameter i damp

Ilt O2 Ja Tjek Kontrol af konditionering af fødevand

Jern Fe Nej Kontrol Udtryk for korrosionsaktivitet og afsætning

Silikat SiO2
Nej

Ja

Kontrol

Tjek

Kontrol af fødevand og spædevand

On-line på spædevand, evt. fødevand

Ammoniak NH3
Nej Kontrol Kontrol af konditionering af fødevand

Sporstoffer Nej Kontrol Kampagne og problemløsning, kontrol af forureninger, salte, kuldioxid 

og organisk stof
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Betegnelse Symbol Bemærkning

Direkte
ledningsevne

Ld, SC, C Alle ioniske stoffer bidrager
Bruges i rent vand som mål for 
kondtioneringsmiddel (NH₃, NaOH, TSP)

Sur ledningsevne Lk
AC
CC
CACE

Bidrag fra konditioneringsmidler som
NH₃ og NaOH fjernet
Bidrag fra salte forstærket på grund af
kationbytning til syreform
Primære mål for renhed i fødevand, 
damp, kondensat

Afgasset, (sur) 
ledningsevne

DC Bidrag fra opløste gasser (CO₂) fjernet
CO₂ er en hyppig forurening, betragtes
som mindre skadelig end salte og
organiske syrer

De tre ledningsevner

Direkte 
ledningsevne

Kolonne med 
kationbytter

Sur 
ledningsevne

Afgasning, fx ved:
- termostatering
- Ligevægt opstår
- Køling af prøve

Afgasset, sur 
ledningsevne
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Kedel- eller fjernvarmevand med lud

Kurven gælder for rent, afsaltet vand. Hvis der er carbonat tilstede, reagerer hydrogencarbonat med lud:
HCO3

- + OH-
→ CO3

-- + H₂O

pH bliver lavere, bestemt af balancen mellem de to carbonater
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Fødevand, damp eller kondensat med ammoniak
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› Både pH og ledningsevner 
angives ved 25 ºC sfa. 
afhængighed af temperatur

› Ledningsevne korrigeres typisk 
af instrument, enten lineært 
eller ved valg af type 
opløsning.

› pH varierer pga to forhold:

› Elektrodens kalibrering ændres 
– kan kompenseres af apparat

› Ligevægte i opløsningen 
forskubbes –kompenseres typisk 
ikke

Både pH og ledningsevne afhænger af temperaturen

Kilde: Erik Smitshuysen/DFF vejledning om vandkemi og 
korrosionsbeskyttelse
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Vurdering af Vand-damp kreds Fjernvarmekreds

Krav til vandkvalitet Høje både for konditionering og 
renhed sfa. høje tryk og temp

Lavere pga moderate tryk og 
temp.

Følsomhed for forstyrrelser Høj, hurtigt reagerende system, 
forureninger udløser respons på 
minutskala

Mindre, langsommere reaktion, 
forureninger udløser respons på 
dage til uger skala

Vægtning af analyser Tilstrækkelige parametre on-line
til at køre anlægget sikkert alene 
ud fra dem. 

De få vigtigste parametre, pH og 
ledningsevne, on-line – øvrige 
som periodiske analyser

Prøvesteder – de kritiske Fødevand, kedelvand, damp, 
spædevand

Cirkulerende vand, spædevand

Sigte med analyser Kemiske analyser som tjek og 
definition af normal tilstand
Manuelle tjek af on-line
instrumenter vigtige, fast 
program for vedligehold og 
kalibrering/kvalitetskontrol

Kemiske analyser som tjek og 
definition af normal tilstand, 
tjener også som kvalitetskontrol 
af on-line instrumenter.
Fast praksis for kalibering og 
vedligehold

Parametre, prøvesteder og hyppighed
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› Bedst mulige udnyttelse 
af on-line og lab-
resultater fås ved:

› On-line resultater 
registreres løbende 
(kontrolanlæg) med 
mulighed for trendkurver 
og genkald af historiske 
værdier

› Lab-analyser samles, 
historikken kan følges i 
form af kurver og 
erfaringsværdier.

Vurdering af analyseresultater



Oplæg til diskussion - analyser og overvågning
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Fjernvarmesystem

› Hvilket online udstyr er til rådighed? O2, 
pH, ledningsevner...

› Hvor ofte analyseres på laboratoriet? Fe, 
pH, kationer/anioner, TOC

› Hvordan anvendes analyseresultater og 
online data? Trendkurver?

› Undersøges der for sulfit i 
fjernvarmevandet?

Vanddampkredsløbet

• Hvilket online udstyr er til rådighed? 
Na, SiO2, O2, TOC, ledningsevner...

• Hvor ofte analyseres på laboratoriet? 
Fe, SiO2, pH, NH3, TOC, 
kationer/anioner...

• Hvordan anvendes analyseresultater 
og online data? Trendkurver?


