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Hvorfor vandbehandling

Godt eller godt nok

Oplæg til diskussion

Anbefalingerne der refereres til er fra DFF, fra ”kemien på decentrale 

kraftvarmeværker”, VGB, andre og anvendes bredt internationalt og SIAPW  



Damp vs vand 

Skader og hastigheder er meget forskellige, men kemien er dybest set 

den samme

Salte 

Kedelsten CaCO3

– hedeflader, korrosion, mindre transmission 

Slam (alle andre salte) – pumper, ”driver” af slam, korrosion

Korrosion

 Fe => Fe++ + 2e-

 O2 + 2e- => O--

Bemærk synderne: 

e-

O2



postevand

Salte af enhver art 

danner i et eller 

andet omfang 

slam/belægninger. 

Og ioner bærer

strøm.



At få jernet i nogenlunde passiv form pH > ≈ 9, 

men <  ≈10

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjz_rD_n47kAhVG6KQKHbKVB5sQjRx6BAgBEAQ&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Pourbaix_diagram&psig=AOvVaw2KoI7SaQQTC3f2QXUAh6Ir&ust=1566280579960802


Damp vs vand 

”De store tals lov”, men

Indiskutabelt er damp til turbiner

IAPWS TGD5-13 

IAPWS Technical Guidance Document: Steam Purity for Turbine Operation 

September 2013



Karsten Thomsen Version 2, 15-2-2017 Page | 1 

https://cowi-my.sharepoint.com/personal/knth_cowi_com/Documents/Documents/Cowi/DFF/DFF-vejl-ctr-AGFW-FW510-v2.docx 

Er den nye vejledning om vandbehandling og korrosionsforebyggelse ude af trit med internationale standarder på området? Karsten Thomsen, 

Specialist i vandkemi, Bioenergy and Thermal Power, COWI A/S 

Vand 

Meget kan lade sig gøre og gå godt i mange år. 

Men dog: 



Diskussion  - vand fortsat

parameter Tiltag

Kedelsten/slam CaCO3 – og … Blødt vand eller bedre

Ilt O2 Lukket anlæg lille spædning

Aflufter (især damp)

Iltfjerne/binder – sulfit, 

Tanniner andre

Ladning (at lede en strøm) Alle salte Afsaltet vand

- Fosfater

- Tanniner 

pH NaOH

(fosfat..) 



Fast ligger: 

Blødgør eller afsalt

Så få tilsætninger som muligt  

Sørg for tæt anlæg. 

Blandingsprodukter kan anvendes

Bli’r jeg spurgt så afsaltet vand, lukket anlæg og kun NaOH, men 
fortsæt med hvad man har det godt med



SIAPWS vil gerne diskutere: 

Udveksling af erfaringer

Hvem gør hvad og hvad er erfaringerne? 

Er der planer om, at ændre strategi? 



Eller mere konkret:

Vanddampkredsløb

 Hvordan konditioneres fødevand/beholdervand?

 Hvordan reguleres kemikaliedoseringen?

Fjernvarmesystem

 Hvilket system har I? Direkte eller indirekte?

 Hvordan konditioneres fjernvarmevandet?

 Anvendes iltbinder?

 Er der mulighed for delstrømsrensning?

 Hvilken kvalitet er spædevandet?

 Hvordan sikres: 

 Ilt

 pH

 Hårdhed


