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SUMMARY

Instruments for on-line Measuring are today available for all
water analyses that can be of interest in power stations. For
some of the analyses instruments have been in operation for
many years e.g for determination of silica, sodium and oxygen.
For other analyses no instruments or only a few have been in
operation. Many instruments are developed under the last
years. Operation experiences for man> instruments are there-
fore limited.

For mostly all instruments, also for instruments that have
been in operation a long time, operation experiences fron the
same type of instruments differ from plant to plant. The
reason is that most of the instruments need daily or weekly
maintenance and that has not always been aquainted. The time
for necessary maintenance is however not so long that it is
deterrent. The time for necessary maintenance for an
instrument is normally 1-2 hours a week.

On-line measuring, improve supervision and readability of
service and are therefore to recommend in both big and small
plants. In small plants it is very important to have a good
supervision of pH-value, conductivity, hardness and the
content of oxygen in feed water.
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SAMMANFATTNING

Instrument för on-line Mätning finns idag pl marknaden för de
flesta analyser son är aktuella att mäta vid energiproduk-
tionsanläggningar. För en del analyser har on-line mätning
använts under manga år, t ex för bestämning av halterna kisel-
syra, natrium och syre. För manga analyser finns dock inget
eller endast ett fatal instrument i drift. Manga instrument
har utvecklats under senare ar. Drifterfarenheterna frän dessa
är begränsade.

Även för de instrument och instrumentgrupper som varit i drift
en längre tid har det i manga fall varit svårt att få fram
allmängiltiga erfarenheter. För samma instrument kan erfaren-
heterna variera från anläggning till anläggning. Orsaken här-
till synes vara att skötsel och underhåll kan betyda mera för
driftresultatet än uppbyggnad och konstruktion av instrumen-
ten. Vid manga anläggningar torde man ej har varit införstådd
med det behov av skötsel som ett analysinstrument erfordrar.
Tiden för erforderlig skötsel är dock ej så stor att den bör
avskräcka någon från act anskaffa ett analysinstrument. Er-
farenhetsmässigt är behovet i genomsnitt 1-2 timmar per
vecka.

Da on-line mätning förbättrar övervakningen och därmed höjer
driftsäkerheten är denna typ av mätning i många fall att re-
kommendera. Behovet är naturligtvis störst vid stora anlägg-
ningar med höga driftdata men också vid mindre och medelstora
anläggningar är det mycket viktigt att ha en god övervakning
av t ex pH-värde, konduktivitet, hårdhet och restsyrehalt.



INLEDNING

Under senare år har vid energiprodukticnsanläggningar skett en
successiv höjning av driftdata och en ökning av Material ut-
nyttjandet i form av t ex hög vämefl ödestäthet. Anläggningar-
na har också blivit större och i »angå fall har skett en över-
gäng till kontinuerlig drift ned mycket korta stopp för under-
håll och reparationer. Avbrott i driften vid dessa anlägg-
ningar blir aycket dyrbara.

Ovanstående nedför ett ökat krav på övervakning av kvaliteten
på vatten och ånga för att driftstörningar skall undvikas.
Manuella analyser ned viss frekvens ger i många fall ej till-
fredsställande övervakning. En kontinuerlig övervakning av
vatten- och ångkvalitet erfordras vid ett allt större antal
anläggningar.

Under senare år har också framkommit ett stort antal instru-
ment för kontinuerlig nötning av de analyser som är aktuella
vid energiproduktionsanläggningar. Det ökade behovet av konti-
nuerlig mätning och det stora antalet nya instrument har med-
fört att detta projekt genomförts. Avsikten är att den son
står i begrepp att anskaffa instrument skall få en orientering
av vad som finns på marknaden och information om hur instru-
menten fungerar.



INSTRUMENT INGÅENDE I UNDERSÖKNINGEN

Målsättningen ned projektet har varit att sanmanställa de
instrument som finns tillgängliga på den svenska marknaden och
drifterfarenheter frän dessa instrument. Enligt direktiv för
projektet skall i undersökningen inga enbart instrument som är
utvecklade för kontinuerlig mätning och i industri- och kraft-
verksmiljö. Inga laboratorieinstrument ingår således ej heller
laboratorieinstrument som med någon enkel modifiering används
för kontinuerlig mätning.

Vid ovanstående förutsättningar är följande analyser aktu-
ella.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

pH-värde
Konduktivitet
Kisel syra
Syre
Natri um
Hårdhet
Fosfat
Hydrazi n
Järn
Klorid
Koppar
Väte
Klor
Sulfit
Turbi di tet
Olja
TOC

mS/m
SiO2

02
Na
-dH
P04
N2H4

Fe
Cl
Cu
h2
Cl2
S02

En sammanställning av aktuella instrument, tillverkare och
leverantörer presenteras i bilaga 1 "Driftinstrument för kon-
tinuerlig analys av vatten", daterad 1988-01-10.

Nedan är instrument och drifterfarenheter, där sådana kunnat
erhållas, sammanställda för ovan nämnda analyser.

För mätning av pH-värde och konduktivitet finns utrustningar
som kan mäta vid höga temperaturer. Ofta kyles dock provet
till 20-25#C. Vid alla övriga analyser skall proven kylas till
ca 20* C före mätningen.
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1 . pH-MATARE

Av de aktuella anlyserna är bestämning av pH-värde den analys
som ofta förorsakar problem. Att erhålla rä t t pH-värde i de
vatten son finns i energiproduktionsanläggningar kräver bra
utrustning nen fränst kunskap och erfarenhet nos den personal
som skall utföra analyserna.

Utrustning för pH-mätning kan uppdelas i dels en el ektronikdel
och dels e t t elektrodsystem. Vid dagens utrustningar fungerar
elektronikdelen normalt mycket bra och förorsakar fa stör-
ningar. De problem som förekommer bercr pa elektrodsystenet
och det media i vi lket mätningen utföres.

De elektrodsystem som i allmänhet används är separata glas-
och kalomelelektroder, kombinationselektroder och gel fy l l da
elektroder. Gel fy l l da elektroder är erfarenhetsmässigt ej
lämpliga vid vatten med låg jonhalt. Sa rekommenderar t ex
Naturvårdsverket a t t gel fy l l da elektroder ej skall användas
vid vatten med en konduktivitet <20 mS/m. De rekommenderar
vidare att gel fy l l da elektroder skall användas enbart i
stillastående vatten.

Om separata elektroder el ler kombi nationselektroder skall
användas kan diskuteras. Det viktigaste vid bada typerna av
elektroder torde vara att utrustningen utformas sa at t kalium-
klorid a l l t id strömmar ut i provet och att kontaktytan mellan
kaliumklorid och prov är t i l l r ä c k l i g .

Glaselektroder har begränsad livslängd. Glaselektroderna t i l l -
verkas manuellt vi lket gör att kvaliteten varierar. Ibland kan
livslängden vara endast några månader, i andra fa l l f lera år.
I genomsnitt räknas med en livslängd för glaselektroder på et t
•
ar.

Vid mätning i jonsvaga vatten påverkar flödet över elektroden
mätresultatet. Ju högre flöde desto lägre mätresultat. Ett i
möjligaste mån konstant provflöde bör hållas och hur detta
flöde påverkar mätresultatet bör fastställas i det enskilda
fa l le t .

Mätning av pH-värde i vatten av typ dejonat (<0,02 mS/m) är
mycket svår och också helt obefogad. I ett sådant vatten är
väte- eller hydroxidkoncentrationen så låg att pH-värdet vid
25*C ligger mellan 6,3 och 7,9.
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Ett problem vid pH-aätning är smutsiga vatten, t ex vatten
från flockningsbassänger. Beläggning erhålles lä t t pa elektro-
derna med felaktiga värden SOM föl jd. Ett stort antal olika
system finns för rengöring av elektroder vid ovannämnda typ av
vatten. En generell erfarenhet som framkommit är att mätningen
bör göras i strömmande vatten. Elektroderna skall alltså ej
doppas ned i en bassäng utan ett prov bör uttas med t ex en
provtagningspump och far strömma förbi elektroderna, öonhaiten
i dessa vatten är sa hög att flödet endast marginellt påverkar
pH-värdet.

De flesta moderna pH-mätare har digital visning och visar även
hundradelar av en pH-enhet. Resultatet b l i r att i varje fa l l
den sista siffran hela tiden varierar. Oetta kan vara mycket
irriterande för driftpersonalen. Vid driftinstrument finns
inget motiv för att indikera mer än tiondels pH-enheter. I
manga fal l kan analog visning vara att föredra.

Vid buffring av pH-mätare bör buffertlösr.ingen ha en tempera-
tur som motsvarar aatteraperaturen. Instrumenten bör vidare ha
tvåpunktskäli brering.

Oet finns ett mycket stort antal pH-mätare och elektrodsystem
på marknaden. Att för de olika instrumenten och elektrodsyste-
men få fram några allmängiltiga drifterfarenheter har ej varit
möjligt inom ramen för oetta projekt. Skötsel och underhåll
har ofta visat sig betyda mer för driftresultaten än uppbygg-
nad och konstruktion av instrumenten. Ämnesområdet är så stort
och omfattande att ett separat projekt skulle erfordras för en
fullgod kartläggning.

I bilaga 2 presenteras en sammanställning av på marknaden
förekommande instrument och typer av elektrodsystem. Priserna
är mycket varierande beroende på utformning av instrument- och
elektrodsystem och varierar mellan 5.000 oc!-. £5.000 kr.



2 . KONDUKTIVITETSMATARE

Bestanning av konduktivitet kan också i vissa fal l förorsaka
problea, t ex Mätning i Mycket jonsvaga lösningar och i aycket
sautsigt vatten. Probieaen är dock inte alls av saw» stor-
leksordning so* vid aatning av pH-värde.

Vid den typ av anläggningar son är aktuella för undersökning,
förekoMBer i de flesta fal l jonsvaga lösningar. Däremot före-
kommer fä kraftigt nedsmutsade lösningar i vilka konduktivitet
bestämmes.

För konduktivi tetsmätning finns 2- och 4-elektrodgivare.

De vatten som förekomster vid energiproduktionsanläggningar är
i allmänhet sa råna att 4-elektrodgivare ej erfordras.

Likson via pH-mätning kan utrustningen uppdelas i en elektro-
nikdel och ett elektrodsystem. Vid dagens utrustningar funge-
rar elektronikdelen bra och förorsakar fa störningar. De prob-
lem somförekomnier beror i allmänhet pä elektrodsystem och det
medium i vilket Mätningen sker. Vad som sagts om analog och
digital mätning under pH-mätare gäller även för konduktivi-
tetsmätare. Se sid 5.

Da konduktiviteten är mycket temperaturberoende, är utrustning
för automatisk temperaturkompensering av mätvärdet nödvärdig.
För noggranna mätningar i vatten av typ dejonat (<0,02 mS/m)
erfordras också att hänsyn tas t i l l att vattnets dissociation
förändras mycket med temperaturen.

Om insticksceller används bör dessa celler kunna tas ut för
kontroll under dr i f t .

Ett speciellt tillämpningsområde för konduktivi tetsmätare är
övervakning av renheten hos kondensat i cellulosaindustrin och
annan processindustri. Dessa instrument skall efter kanske
flera ars drif t utan störningar reagera momentant och koppla
förorenat kondensat t i l l avlopp. Om detta inte sker, kan
mycket svära driftstörningar erhällas.

Skötsel och underhall av dessa instrument måste därför vara
mycket omsorgsfull. Inte bara instrumentet utan hela utrust-



ningen för bortkoppling av förorenat kondensat måste kontrol-
leras regelbundet och ned hög frekvens. Hur en sådan övervak-
ning är uppbyggd beskrivs i bl a Väraeforsks rapport nr 100,
"Bevattningar av föroreningar i kondensat."

Drifterfarenheterna för mänga instrument varierar frän fal l
t i l l fa l l och några allmängiltiga erfarenheter är svara att fa
fram. I bilaga 3 är sammanställt fabrikat. Model1 och elekt-
rodsys te» för pä Marknaden förekommande instrument. I denna
tabell är ocksä medtaget drifterfarenheter, där allmängiltiga
sådana har kunnat fastställas. Priserna varierar mellan
4.000-25.000 kr beroende pä val av instrument och elektrod-
system.
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3. KISELSYRAANALYSATORER

I energiproduktionsanläggningar krävs instrument, som kan
analysera inom e t t lägsta område av 0-50 ug SiO2/ l . Instrumen-
ten bör vidare ha utgångssignal för reg is t rer ing och larm.

Applikationer för dessa instrument är exempelvis to ta lavsa l ta t
vat ten, matarvatten, kondenserad ånga samt insprutningsvatten
för ångkylning.

Bestämningen är v id a l la studerade instrument kolor imetr isk
och bygger på mätning av färg intens i te ten av silikomolybden-
b l å t t . Färgintensiteten för detta komplex är proport ionel l mot
halten ki sel syra.

3.1 Bran & Luebbe, Modell 570 och AC 570

Kisel syramätare fö r 1-6 ingångskanaler. Analystid per kanal ca
12 minuter, v i l k e t innebär v id e t t 6-kanal igt instrument a t t
varje kanal analyseras 1 gång per 72 minuter. Automatisk n o l l -
punkts instä l ln ing.

Lägsta mätområde är 0-30 yg SiO2/ l .

De första mätarna av fabr ikat Bran & Luebbe instal lerades i
Sverige under 1960-talet. Vid de för ta mätarna förekom d r i f t -
störningar bl a på grund av korrosion på de magnetventiler som
styrde kemika l ie t i l l sa tsen. Mater ialet i vent i lerna byttes u t ,
varvid störningarna upphörde. Modell AC 570 har per is ta l t i ska
pumpar för kemika l i e t i l l sa ts .

I Sverige finns idag ca 25 instrument i d r i f t av modell 570
och AC 570.

At t rekommendera är e t t servicebesök per år från leverantören.
Vid de anläggningar där så sket t är d r i f t t i l l g ä n g l i g h e t och
dr i f ter farenheter mycket goda.

Pris ca 145.000-210.000 kr beroende på antalet kanaler.

Kemikaliekostnad vid e t t prov var t o l f t e minut ca
10.000 k r / å r .
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3.2 CCM Technik, Dr Richter. Modell Silicomp MK I I

Kiselsyramåtare med 1-6 kanaler. Tillsatsen av reagens sker
med kolvpump. Lägsta mätområde 0-100 yg Si02/l. Manuell noll-
punktsjustering. Fotometer av fabrikat Si gr ist.

Två* instrument finns i d r i f t i Sverige. Antalet instrument och
dr i f t t i d är ot i l l räckl ig för att någon bedömning av drifter-
farenheter skall kunna göras.

Pris ca 165.000-200.000 kr.

3.3 Hach, Modell 1234 D och 31201

Model_l_1234_D

1-kanal kiselsyramåtare. Tillsatsen av kemikalier sker med
självtryck och via kapillärer. Lägsta mätomrade
0-50 yg Si02/l.

Manga analysatorer av denna typ har varit i d r i f t i Sverige
men idag finns endast ett fatal i d r i f t . Allmänt anses att
instrumentet kräver mycket service för att det skall fungera.
Besvär med bl a igensättning av kapillärerna har förekommit.
Vid en anläggning finns dock två instrument som varit i d r i f t
sedan mitten av 1960-talet vilka fortfarande fungerar ut-
märkt.

Pris ca 56.000 kr.

Model_l_31201

Kisel syramätare för 1-6 kanaler. Peristaltiska pumpar för
reagenstillsats. Analysen sker i ett kontinuerligt flöde av
60-100 ml/min. Mätomrade 0-5000 yg SiO2/l- Oetekteringsgräns
<1 ug/1.

Inga instrument i d r i f t i Skandinavien. I USA är enligt upp-
g i f t ca 40 i d r i f t .

Pris ca 140.000-200.000 kr.
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3.4 Kent

Kisel syramätare för 1-6 kanaler. Den modell som fanns före
1973, 58 F, hade satsvis dosering av prov och kemikalier.
Magnetventiler användes för styrning av-fcemikalietillsatsen.
De första instrumenten hade besvär med korrosion i magnetven-
t i lerna. Efter det att materialet i ventilerna bytts ut är
drifterfarenheterna goda. Ca 10 instrument har varit i d r i f t i
Sverige.

Efter 1973 är modell beteckningen 8061 och 8062. Även detta
instrument är 6-kanaligt. För prov- och kemikalietillsats har
instrumentet peristaltiska pumpar. Prov- och kemikalietillsats
sker kontinuerligt och responstid för en ändring av kisel syra-
hal ten är ca 10 minuter. Lägsta mätområde är 0-50 pg SiO2/I-

I Sverige finns 6-8 instrument i d r i f t . Dessa fungerar t i l l -
fredsställande men kräver god t i l lsyn då slangarna vid de
peristaltiska pumparna naste ses t i l l och bytas ut regelbun-
det. Läckage i slangar har meddelats som ett problem. Detta
gäller .Ila instrument med peristaltiska pumpar.

Pris 145.000-210.000 kr.

Kemikaliekostnaden är 10.000-15.000 kr/år.

3.5 Orion Modell 1830

1-kanal kisel syramätare.

Tillsatsen av kemikalier sker med peristaltiska pumpar. Lägsta
mätomrade 0-20 yg Si02/l. Automatisk noll punkt?justering.

Något instrument av denna typ finns ej i d r i f t i Skandina-
vien.

Pris 90.000-100.000 kr.

3.6 Polymetron, Modell Si! i kostat E och M

Modell E är en 1-kanal k i sel syramätare, medan modell M kan fas
med 1-6 kanaler. Lägsta mätomrade för bada modellerna
0-20 ug SiO2/1- Peristaltiska pumpar för prov och reagens.
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Tiden för varje analys år ca 10 minuter.

Automatisk 2-punkt kalibrering.

Tva instrument finns i d r i f t i Sverige. Drifttiden för kort
för att några drifterfarenheter skall ha erhål l i ts.

Enligt uppgift finns ett f lertal instrument i d r i f t i Finland
och Danmark.

Pris 100.000-200.000 kr.

3.7 Seres

Endast något enstaka instrument finns på den svenska markna-
den. Lägsta mätomrlde 0-50 ^g SiO2/l. Övriga tekniska data,
modell beteckning och pris har ej redovisats av leverantören.
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4. SYREANALYSATORER

De korrosionsskador som förekommer på vattensidan i energipro-
duktionsanläggningar orsakas ofta av löst syre. Da driftför-
hall anden och syrehalt i systemen kan variera mycket under ett
dygn, är stickprovsanalyser i manga fall otillräckligt. Syre-
halten bör följas upp kontinuerligt för att en tillfreds-
ställande övervakning skall erhållas.

Da syrehalten i aktuella vatten skall vara max 20 yg O2/I
krävs instrument som kan analysera inom ett lägsta område av
0-50 ug/1. Instrumenten bör vidare ha utgångssignal för re-
gistrering och larm.

De flesta av de tillgängliga instrumenten har en sk Clark-
cell. I en sådan erhålles en reduktion av syret vid katoden.
Syret från provvattnet diffunderar in i cellen via ett memb-
ran.

Denna typ av cell kräver ett visst provflöde. Blir flödet för
lågt eller avstannar erhålles för låga analysvärden.

Applikationer för dessa instrument är bl a mätning av syrehal-
ten i matarvatten, kondensat och hetvatten.

4.1 Kent E R , Modell 9435

Mätcell av typ Clark-cell med katod av silver och anod av
bly.

Instrumentet har följande mätområden: 0-20, 0-50 och
0-200 yg O2/I. Nogggrannhet ti yg/1.

Två instrument av modell 9435 är installerade i Sverige. Den
första tiden efter installationen visade båda instrumenten för
höga värden. Efter justering av bl a flödet genom sensorn
erhölls tillfredsställande överensstämmelse med instrument av
annat märke.

Temperaturen på provvattnet var så låg vid ett av instrumenten
att kondensering på nivåkärl och provtagningsledningar medfört
korrosion i instrumentskåpet.
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Av en tidigare modell 9430 finns ca 5 instrument i d r i f t i
Sverige.

Pris för modell 9435 ca 50.000 kr.

4.2 Leeds 4 Northrup, Modell 7931-15

Mätcell av 3-elektrodtyp. Syre som diffunderar in i cellen
reduceras vid katoden och en syreproduktion startar vid ano-
den. Efter en t i d skall syrehalten vara l ika och balanserad på
bada sidorna av membranet. Reaktionen ger en ström, som är
proportionell mot syrehalten i provet.

När balansen är uppnådd, skall enligt leverantören katod- och
anodreaktionen vara följande:

Katod: O2 + 4H+ + 4e~ -> 2 H2O

Anod: H2O -> O2 • 4H+ + 4e"

Fördelarna med instrumentet skall vara:

När syrebalans uppnatts sker ingen transport av syre
genom membrånet.

Ingen förbrukning av elektrolyt och elektroder.

Kräver ej ett visst flöde för rätt analysvärde.

Ett instrument av denna typ har varit i d r i f t vid en anlägg-
ning i ca 3 ar. Tillgänglighet och drifterfarenheter från
denna t id har varit mycket goda.

Pris ca 30.000 kr.

4.3 Orbisphere, Modell 2713 Process

Mätcell av typ Clark-cell med katod av guld och anod av
silver.

Instrumentet har följande mätområden: 0-20 och 0-200 v
0-2 och 0-20 mg O2/I.
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Automatisk växling mellan matomradena. Utsignalen t i l l skriva-
ren kan läsas på lämpligt mätområde.

Över 100-talet instrument finns i d r i f t i Sverige.

Drifterfarenheterna är goda. De störningar som förekommit har
ofta berott på att skador erhållits på membranet. Skadorna har
orsakats av partiklar i vattnet. Att rekommendera är insätt-
ning av ett f i l t e r före mätcellen.

Byte av membran är något komplicerat.

Variationer i vattentrycket före mätcellen och i mottrycket
efter cellen stör analysvärdena.

Skötsel instruktion finns pl svenska.

Pris ca 58.000-60.000 kr.

4.4 Orion, Modell 1808

Mätcell av typ Clark- cell med katod av silver och anod av
bly.

Lägsta mätområde 0-20 yg O2/I• Manuell överkoppling mellan
matomradena.

Enkelt membranbyte. Membran och överdel på cellen bytes samti-
digt.

Variationer i vattentryck och mottryck stör mätresultatet.

Inget instrument finns i dr i f t i Sverige.

Pris ca 30.000 kr.

4.5 Polymetron, Modell Oxi stal TE

Mätcell av typ Clark-cell med katod av guld och anod av s i l -
ver.

Lägsta mätomrade 0-20 pg 02/!•
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För kalibrering är instrumentet utrustat med en elektrolyscell
(Faradays cel l ) . Detta innebär att kalibrering kan ske vid
syrehalter om endast några ppb. Denna kalibreringsmetod är
unik för detta instrument. Övriga instrument kalibreras mot
lu f t .

Ett instrument år levererat i Sverige. Drifttiden är ännu för
kort för att något skall kunna sägas om drifterfarenheter. I
Finland och Danmark finns enligt uppgift flera instrument i
d r i f t .

Pris ca 60.000 kr.

4.6 Rex Nord, Modell 3400

Mätcell av typ Clark-cell med katod av silver och anod av
bly.

Lägsta mätområde 0-20 ug O2/I•

För att minska störningar från tryckvariationer på provvattnet
bör mätcellen förses med tryckutjämningsblåsa.

Ca 6 instrument är levererade i Sverige. Drifttiden för de
flesta är relat ivt kort. 6-12 månaders dr i f t t id har rapporte-
rats från några anläggningar. Från dessa har goda drifterfa-
renheter rapporterats.

Pris ca 25.000 kr.

4.7 Siemens AB

Mätprincip: Oxidation av mettaliskt tall ium, varvid en mot
syrehalten ekvivalent mängd talliumhydroxid bildas. Genom
mätning av konduktiviteten för och efter reaktionen erhåiles
ett mått på syrehalten.

Denna metod kräver ett mycket sai t fat t igt vatten med en kon-
duktivitet <0,05 mS/m (25°C).

Talliumföreningar är giftiga och kan ge bestående skador på
nervsystemet.
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Mätprincipen har funnits under mänga år och fungerar till-
fredsställande. Genom kravet pa ett mycket saltfattigt vatten
och tal Iiumföreningarnas giftighet används dock idag mätprin-
cipen i liten omfattning.
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5. NATRIUMANALYSATORER

Natrium förekommer i de flesta vatten och genom att mäta
halten natrium i t ex spädvatten och kondensat kan förore-
ningar indikeras och kontrolleras. Sa kan t ex mycket små
läckage av råvatten indikeras i ett kondensat. Detekterings-
gränsen är i allmänhet betydligt lägre än den som erhållits
genom bestämning av hårdhet.

Den vanligaste applikationen är dock övervakning av renheten
hos ånga. De sal ter som finns i pannvatten är natriumsal ter
och halten natrium i ångan blir då ett direkt mått på ångans
fukthalt och salthalt. För hög salthalt kan ge störningar i
överhettare och turbin.

Utrustning för ångkylning såsom Dolezalkylare och angkylare
bör också övervakas med bestämning av natriumhalten. För hög
natriumhalt i kondensat efter Dolezalkylare eller i ånga efter
angkylare kan ge skador på sekundäröverhettare och turbin.

De studerade analysatorerna utnyttjar alla jonselektiva elekt-
roder.

Lägsta mätområde för de flesta analysatorerna börjar vid
0,1 yg Na/l. Under 1 pg/1 är dock osäkerheten stor beroende på
bl a svårigheten att vid kalibreringen ha ett helt natrium-
fritt vatten. Att därför ange t ex 0,3 yg/1 är diskutabelt.
Däremot kan värden <1 yg/1 ge upplysning om förändring av
analysvärdet men ej ge ett absolut värde på halten.

5.1 Bran & Luebbe, Modell Natriometer

Mätmetoden bygger på jonselektivt elektrodsystem.

Prov och buffertlösning tas in i mätcellen med peristaltiska
pumpar.

Mätcellen är termostaterad.

Kalibreringen sker genom dosering av standardlösning till ett
provflöde före mätcellen. Doseringen av standardlösning sker
med peristaltisk pump.
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Lägsta mätområde 0-20 pg Na/ l . Visningen är analog med ut-
gångssignal 0-20 mA e l le r 4-20 mA.

Antal provpunkter 1-6.

Inget instrument finns i d r i f t i Sverige.

Pris ca 100.000 kr för et t 1-kanal instrument.

5.2 Kent EIL, Model 8023 och 8033

Mätmetoden bygger på jonselektivt elektrodsystem.

Provet tas in i mätcellen frän en nivålåda med en peristaltisk
pump. Före mätcellen värms provet, avgasas och pH-justeras.
pH-justeringen sker genom att provflödet passerar en gasperme-
abel plastslang i koncentrerad ammoniak.

Automatisk kalibrering med valbart t idsintervall .

Lägsta mätområde 0-10 yg Na/l.

Utsignaler 0-20 mA eller 4-20 mA.

Antal kanaler 1-6.

TvI instrument finns i d r i f t i Sverige. Vid en av anlägg-
ningarna måste en total genomgång och rengöring utföras var
tredje vecka. I övrigt fungerar detta instrument bra. Under-
hållskostnad för instrumentet ca 8.000 kr/år.

Pris 110.000-160.000 kr beroende pa antalet kanaler.

5.3 Leeds & Northrup, Modell 7931-15

Mätmetoden bygger på jonselektivt elektrodsystem.

För pH-justering före mätcellen t i l l f ö r s gasformig ammoniak
eller dimetylamin. Utrustningen för pH-justering är ej stan-
dard utan far köpas som extra utrustning.

Provflödet tempereras t i l l konstant temperatur före mät-
cellen.
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Mätområden 0,1-100.000 yg Na/1.

Antal kanaler 1 .

Inget instrument finns i d r i f t i Sverige.

Pris ca 45.000 kr.

5.4 Orion, Modell 1511 A

Mätmetoden bygger pä jonselektivt elektrodsystem.

Provflödet inställes pa rätt värde med hjälp av en reducerven-
t i l , en reglerventil och en flödesmätare. pH-justering av
provet sker genom att provflödet passerar en gasparmeabel
plastslang i koncentrerad ammoniak eller dimetylamin.

Utrustning för temperering av provet finns e j .

Instrumentet kalibreras manuellt genom att standardlösning med
tva koncentrationer doseras t i l l provflödet. Under kalibre-
ringen passerar provflödet först et t blandbäddfilter för att
ett si rent 0-prov son möjligt skall erhållas.

Mätområde 0,1-1.000 yg Na/l. Skalan är logaritmisk, vilket gör
att även mycket smS halter kan avläsas.

Antal kanaler 1.

I Sverige är 10 st instrument levererade. De första instrumen-
ten levererades på 1970-talet.

Drifterfarenheter och drif t t i l lgänglighet är goda och behovet
av service är l i t e t under förutsättning att instrumentet är i
kontinuerlig d r i f t . Om instrumentet varit avstäl l t , b l i r
elektroden trög och det tar någon t id innan den fungerar t i l l -
fredsställande. Efter längre avställning måste ofta elektroden
behandlas med en speciell lösning innan den kan tas i d r i f t .

Kalibrering bör erfarenhetsmässigt utföras 1 gång/månad. Ut-
rustningen för kalibreringen är något komplicerad och en viss
vana erfordras för att utföra densamma.



20

Pris ca 55.000 kr.

Förutom modell 1511 A finns också en Model1 1811. Lägsta mät-
värde är vid denna senare modell 1 ug Na/l.

5.5 Poiymetron, Modell Sodimat TE

Mätmetoden bygger pa jonselektivt elektrodsystem.

Provflödet inställes pä rätt värde med hjälp av en reduce-
ringsventil, en reglerventil och en flödesmätare.

pH-värdet i provet justeras med ammoniak eller diisopropyl-
amin.

Kalibreringen av elektrodsystemet sker genom att i provflödet
insattes speciella glas som avger en konstant mängd natrium.

Kalibreringen kan ske manuellt eller styrt via den mikropro-
cessor som är ansluten t i l l elektrodsystemet.

Lägsta mätomrade 0,1-10 yg Na/l .

Antal kanaler 1.

I Sverige är ett instrument levererat. Drifttiden är för kort
för att några erfarenheter skall kunna redovisas.

I Finland finns enligt uppgift ett f lertal instrument i
dr i f t .

Kalibreringen med glas, som ger en viss natriumhalt, synes
vara enkel att utföra. En fråga är dock hur kalibreringen blir
om natnumhaiten i provflödet varierar under kalibreringen.

Pris 60.000-70.000 kr.

Förutom modell Sodimat TE finns också en modell Sodimat K.
Denna är avsedd att användas efter katjonfilter i totalavsalt-
ningsaniäggningar.
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6. HÄRDHETSANALYSATORER

En del av de kalcium- och magnesiumsaiter, son utgör den sk
hårdheten, har lag lös l ighet och en del av sal tema har också
sk negativ lös l ighet . Härmed menas a t t tok ighe ten minskar med
temperaturen. Den laga lösligheten och den negativa l ö s l i g -
heten gör a t t kal i cum- och magnesiumhalter f a l l e r ut i pan ri-
va 11 ne t på grund av koncentrationsökning och hög temperatur.
Den ut fä l lda hårdheten ger beläggningar (pannsten) och slam på
de vattenberörda ytorna i panworna.

Beläggningar av hårdhet är en mycket vanlig störning i pannan-
läggningar. För a t t undvika dessa störningar erfordras en väl
fungerande avhärdmng av spädvattnet och god övervakning av
resthårdheten.

Hardhetsanalysatorer har funnits i mänga år . Användning av
analysatorerna är dock av ganska ringa omfattning i Sverige.
Orsaken h ä r t i l l är svår a t t säga då ju hårdhetsövervakning är
en mycket v ik t ig funktion vid energiproduktionsanläggningar.
Orsaken t i l l den ringa användningen kan vara a t t i Sverige
insta l leras ofta vid avhärdningsanläggningar sk p o l i s f i l t e r
e l l e r polerande f i l t e r . Detta medför e t t minskat behov av
analysatorer.

6.1 Bran & Luebbe, Ti tometer AC 200

Mätmetoden är em komplexometrisk t i t r e r i n g . Lägsta mätomrade
är 0-50 pval/1 (0 -0 ,14 'dH) .

Ett instrument är i d r i f t sedan ca 5 år för kontroll av hård-
het i avhärdat vatten. Ti l lgängligheten är god. Byte av elekt-
roder har skett några gånger under instrumentets d r i f t t i d .
Daglig kontroll av instrumentet erfordras. Servicebehov ca
i h/vetkd.

Pris ca 100.000 kr .
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6.2 Hach, Modell 3100 och 1220

Modell_3100

Två-våglängskolorimeter som automatiskt kompenserar för grum-
l ighet i provet och bakgrundsfärg.

Lägsta mätomrade 0-0,5 mg/CaC03 per l i t e r (0-0,03°dH).

Inget instrument finns i d r i f t i Sverige.

Pris ca 50.000 kr .

Modell_1220

KoloriiTietrisk mätning av hårdheten. Pump för dosering av prov
och reagens. Instrumentet är främst avsett som e t t övervak-
ni ngsinstrument.

Lägsta larmnivå 2 mg CaC03 per l i t e r (O,l°dH).

Ett instrument finns i d r i f t i Sverige.

Pris ca 17.000 kr.

6.3 Orion, Modell 1520

Mätprincipen bygger pa jonselektiv elektrod.

Mätomrade: 0,005-10 ppm CaC03 (logaritmisk skala).

Ett instrument finns i drift i Sverige. Dock ej för matar-
vattenbehandling.

Pris ca 35.000 kr.
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6.4 Polymetron, Modell Calcimat

Kolorimetrisk bestämning av hårdhet med Eriochrom T som indi-
kator.

Instrumentet är uppbyggt på samma sätt som Polymetrons kisei-
syraanalysator. Se sid 10.

Mätområden frän 0-2 t i l l 0-300 ppm CaC.03.

Inget instrument finns i d r i f t i Sverige.

Pris ca 170.000 kr.

6.4 Seres

Kolorimetrisk bestämning av hårdhet med Eriochrom som indika-
tor .

Lägsta mätområde 0-0,17°dH.

Övriga tekniska data, modell beteckning, leveransomfattning i
Sverige och pris har ej redovisats av leverantören.
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7. FOSFATANALYSATORER

Fosfat används i manga anganlaggningar för restavhärdning av
pannvattnet. Fosfatet f ä l l e r ut härdhetsbildare (kalcium och
magnesium) som sk fosfats lam. Detta slam har en mindre benä-
genhet a t t ge beläggningar än kalcium- och magnesiumsal t e r .
Fosfat används också för pH-buffr ing av pannvatten. Genom a t t
använda blandningar av t r i - , d i - och mononatriumfosfat kan i
pannvattnet erhål las e t t buffertsystem som v id indunstning ej
ger sa höga pH-värden a t t korrosion erhå l les .

Antalet instrument i d r i f t v id energiproduktionsanläggningar i
Sverige är l i t e t . Da pannvattenanalyserna förändras real t i v t
långsamt har i de f l es ta f a l l manuella analyser med viss f rek-
vens varit t i l l räck l ig t .

I avloppsvattenverk har fosfatanalysatorer f l t t en betydligt
större användning än vid energiproduktionsanläggningar.

7.1 Bran & Luebbe, Modell Kolorimeter AC 570

Kolorimetrisk bestämning av fosfatet med molybdat eller vana-
dat som reagens. Instrumentet är uppbyggt på samma sätt som
Bran & Luebbe kiselsyraanalysator. Se sid 8. Mätområde 0-2 mg
P2O5/I•

Enligt uppgift finns inget instrument i dr i f t vid svenska
energi produktionsanläggni ngar.

Pris 100.000-150.000 kr.

7.2 CCM Teknik, Dr Rienter, Modell Phosphatocomp MK I I

Kolorimetrisk bestämning av fosfat med molybdat som reagens.
Instrumentet är uppbyggt på samma sätt som firmans kiselsyra-
analysator. Se sid 9. Instrumentet kan fås med 1-6 ingångar.

Mätområden från 0-100 ng P2O5/I t i l l 0-20 mg P2O5/I.

Inget instrument finns i dr i f t i Sverige.

Pris 165.000-200.000 kr.
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7.3 Hach, Modell 31500

Kolorimetrisk bestämning med moiybdatvanadat som reagens.

Mätområde 0-3, 0-10 och 0-30 mg PO4/I.

Påfyllning av reagens erfordras enligt uppgift 1 gång/vecka.
Förbrukning 1 liter/vecka och reagens.

Inget instrument finns i d r i f t vid svenska energiproduktions-
anläggningar.

Pris ca 48.000 kr.

7.4 Kent, Modell 8063 och 8064

Kolorimetrisk bestämning av fosfat med molybdat som reagens.

Peristaltiska pumpar för transport av kemikalier. Nivåkärl för
konstant tryck på provet t i l l mätcellen.

Mätområden 0-2 och 0-10 mg PO4/I•

Ett instrument har varit i d r i f t i Sverige i ca 1 år för be-
stämning av fosfathalt i pannvatten. Besvär med igensättning
av kanaler i provtagningsflödet har uppstått trots att vattnet
är av hög kvalitet. Spädvattnet total avsa! tas och kondensatet
f i l t reras i EHK-filter.

Slangarna i pumparna har haft en livlängd av ca 1 månad.

Tillgängligheten har varit dålig. Daglig t i l lsyn erfordras.
Servicebehov ca 2 h/vecka.

Pris ca 145.000 kr.

7.5 Polymetron, Modell Phosphamat

Kolorimetrisk bestämning av fosfat med molybdat som reagens.
Instrumentet är uppbyggt på samma sätt som Polymetrons ki sel -
syramätare. Se sid 10. Stort antal mätområden från
0-50 yg PO4/I till 0-10 mg P04/1.
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Inget instrument finns i d r i f t i Sverige.

Pris ca 100.LOO-200.000 kr.

7.6 Seres

Kolorimetrisk bestämning av fosfat.

Lägsta mätområde 0-1 mg PO4/I.

Högsta mätomrade 0-50 mg PO4/I.

Övriga data för instrumentet har ej redovisats av leverantö-
ren.
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8. HYDRAZINANALYSATORER

Huvuddelen av de korrosionsskador som förekommer på vatten-
och ängsida i energiproduktionsanläggningar orsakas av löst
syre. För kemisk avgasning används i mänga fall hydrazin som
reagerar med syre under bildning av vatten och kvävgas.

8.1 Bran & Luebbe, Modell AC 570

Koiorimetrisk bestämning av hydrazin. Instrumentet är uppbyggt
på samma sätt som finnans kiselsyraanalysator. Se sid 8.

Mätområde 0-50 pg N2H4/I.

Enligt uppgift finns inget instrument i drift på den svenska
marknaden.

Pris 100.000-150.U00 kr.

8.2 CCM Teknik, Dr Richter, Hydrazincomp MK I I

Kolorimetrisk bestämning av hydrazin. Instrumentet är uppbyggt
på samma sätt som firmans kiselsyraanalysator. Se sid 9.

Ett instrument är installerat i Sverige. Drifttiden är dock
för kort för att några drifterfarenheter skall kunna redovi-
sas.

8.3 Hach, Modell 32100

Kol orimetrisk bestämning av hydrazin. Instrumentet är uppbyggt
på samma sätt som firmans fosfat- och hårdhetsanalysatorer. Se
sid 9.

Enlipt uppgift finns inget instrument i dr i f t i Sverige.

Pris ca 48.000 kr.

8.3 Kent, Modell 7830

Instrumentet använder en elektrokemi sk detektor för hydrazin-
bestämningen.
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Mätområden 0-50, 0-100, 0-200 och 0-500 yg N2H4/I.

Två instrument av denna typ har varit i d r i f t vid en anlägg-
ning sedan 1976. Vid alkalisering ined NaOH fungerade instru-
mentet bra. Efter övergång t i l l alkalisk gellösning för al ka-
l i seringen är funktionen ej ti l lfredsställande.

Pris ca 50.000 kr.

Kent har också en ny modell av hydrazinanalysator. Modell
7835.

Inget instrument finns i dr i f t i Sverige.

8.5 Orion, Modell 1518

Mätprincip: Jod t i 11 sättes provet. Joden reagerar med hydrazi
net under bildning av jodid. Halten jodid mätes med jonselek-
t iv elektrod.

Mätområde: 0,001-1 mg

Inget instrument finns i dr i f t i Sverige.

Pris ca 50.000 kr.

8.6 Polyi.ietron, Modell Hydrostat

För bestämningen av hydrazin används et t 3-elektrodsystem med
följande anod- och katodreaktioner:

Anod: N2H4 + 40H" —> N2 + 4^0 + 4e"

Katod: 4H2O + 4e" —> 2H2 + 40H"

Mätområden: 0-200 och 0-2000 ng N2H4/I.

Ett instrument har varit i d r i f t i Sverige en kortare t i d .
Drifttiden för kort för att några erfarenheter skall kunna
redovisas.



29
lÄFENERGIKONSULT

8.7 Seres

Kol orimetrisk bestämning av hydrazin.

Lägsta mätområde: 0-0,1 mg N2H4/I.

Högsta mätområde: 0-2,5 mg M2H4/I.

Övriga data för instrumentet har ej redovisats av leverantö-
ren.

Inget instrument finns installerat i Sverige.

8.8 Si gr is t , Modell Hydrazincomp MK I I

Kolorimetrisk bestämning av hydrazin.

Ett stort antal mätområden finns angivna i datablad.

Inget instrument finns i dr i f t i Sverige.

Pris ca 100.000 kr.
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9. JARNANALYSATORER

Analys av jä rn utföres v id energiproduktionsanläggningar för
a t t f as t s tä l l a korrosionsnivån i systemen. Några analysatorer
för detta ändamål f inns ej insta l lerade i Sverige.

9.1 Bran & Luebbe, Modell Kolorimeter AC 570

Kolorimetr isk bestämning av j ä r n . För a t t bestämma t o t a l t jä rn
kan instrumentet förses med en utrustning där provet kokas med
syra och kyles innan det införes i analysenheten. Lägsta mät-
område 0-50 yg F e / l .

Pris ca 100.000-200.000 k r .

9.2 CCM Technik, Dr Richter, Modell Ferrocomp MK I I

Kolorimetrisk bestämning av jä rn i lösning. Instrumentet är
uppbyggt på samma sät t som hydrazinanalysatorn. Se sid 27.

Inget instrument f inns i d r i f t i Sverige.

Pris ca 100.000 k r .

9.3 Kent, Modell 8066

Kolr imetr isk bestämning av järn med TPTZ ( 2 , 4 , 6 - t r i p y r i d y l -
( 2 ) - l , 3 , 5 t r i a z i n ) som reagens. För bestämning av t o t a l t järn
upphettas provet i separat enhet med t iog lyko l syra.

Lägsta mätomrlde 0-100 yg F e / l .

Pris ca 165.000 k r .

i

9.4 Seres

Kolorimetrisk bestämning av halten löst järn.

Mätområde 0-0,05 mg Fe/ l .

Övriga data beträffande instrumentet har ej redovisats av
leverantören.
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10. KLORIDANALYSATORER

Vid energiproduktionsanläggningar har k lor idanalysatorer
endast använts vid kärnkraftverk. Dessutom f inns några
instrument inom bryggeri i ndus t r i n .

10.1 Kent, Modell 8024

Jonselektiv mätning för bestämning av k lo r idha l ten .

Minsta mätområde: 0-100 ug C l / I .

Enl ig t uppgift f inns inget instrument i n s t a l l e r a t i Sverige.

Pris ca 120.000 kr .

10.2 Orion, Modell 1517

Jonselektiv mätning för bestämning av k lo r idha l ten . För mät-
ning av mycket låga k lo r idha l te r f inns en speciel l
modell 151? A l .

Lägsta mätområde för detta senare instrument 0-10 yg C l / I .

Mättemperatur +5°C.

Instrument av den senare typen f inns i d r i f t i Sverige vid e t t
kärnkraf tverket. Dri f terfarenheterna är goda.

Pris 100.000-110.000 kr . I detta pr is ingår kostnad för k y l -
aggregat.
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11 . KOPPARANALYSATORER

Analys av halten koppar i vatten v id energiproduktionsanlägg-
ningar ut föres fö r a t t f a s t s t ä l l a korrosionsnivan i systemen.
I Sverige f inns inga kopparanalysatorer ins ta l le rade vid ener-
giproduktionsanläggningar.

11.1 Bran & Luebbe, Modell Kolorimeter AC 570

Kolor imetr isk bestämning av hal ten l ö s t koppar. För bestämning
av den to ta la hal ten koppar kan instrumentet kompletteras med
en ut rustn ing där provet kokas med sy ra och sedan löses innan

det införes i analysenheten.

Mätomrlde 0-20 yg Cu/1.

Pris 100.000-200.000 kr .

11.2 Kent, Modell 8068

Kolorimetrisk bestämning av halten löst koppar. För bestämning
av den totala halten koppar behandlas provet med syra i en
separat enhet innan det införes i analysenheten.

Mätområde 0-100 cg Cu/1.

Pris ca 165.000 kr.
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12. VÄTGASANALYSATORER

I ångpannor b i ldas magnetit pä s t å l y t o r under samtidig vätgas-

b i i d n i n g . Oetta gä l l e r s p e c i e l l t då en ny anläggning tas i

dr i f t .

Under dylika perioder kan man via vätgasmätning i ångan från
pannan följa hur magnetitskiktet bildas.

I pannor med höga driftdata kan lokalt höga värmebelastningar
åstadkomma en fortlöpande magnetitbildning som kan indikeras
via vätgasanalys.

I elektriska elektrodpannor sker a l l t i d en viss sönderdelning
av vatten t i l l syre och väte.

Genom analys av vätgashalten i ångan kan sönderdelningen kont-
rolleras.

12.1 Kent, Modell 6421

Mätn.etoden baseras på skillnaden i termisk konduktivitet för
vätgas och syrgas.

Mätområden 0-20 och 0-200 py H2/I•

Ett f lertal instrument av denna typ finns i dr i f t vid svenska
kraftverk. De har där huvudsakligen använts för att följa
magnetitbildning vid starter. Drifterfarenheterna är goda.

Pris ca 40.000 kr.

12.2 Polymetron, Mark IV

Mätmetoden baseras även här på skillnaden i termisk kondukti-
vitet för vätgas och syrgas.

Mätområden 0-20 och 0-80 pg H2/I.

Pris ca 40.000-50.000 kr.
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12.1 Orbi:,phere, Modell 27301

Vätgas i provet diffunderar in i en elektrokemi sk ce l l . I
cellen oxideras vätgasen t i l l vätejoner och elektroner. Den
ström som härvid bildas mäts och är proportionell mot vätgas-
halten i provet.

Samtidigt med oxidationen av väte sker en reduktion av metall-
joner vid katoden.

Kalibrering sker mot ren vätgas eller mot en blandning av
vätgas och kvävgas.

Lägsta mätomrade 0-100 pg H2/I•

I Sverige finns i dr i f t 15-20 instrument. Flertalet dock ej
installerade vid energiproduktionsanläggningar.

Pris ca 80.000 kr.

12.4 Syprotec, Modell Hyaran 202

Mätcellen bestar av en elektrokemi sk cell. Vätgasen diffunde-
rar in i cellen genom ett membran och oxideras vid anoden. Den
ström soul bildas mäts och är proportionell mot vätgashalten i
provet.

Inget instrument finns levererat till Sverige.

Pris ej angivet.
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13. KLORANALYSATORER

För baktericid kontroll i vatten doseras ofta klor antingen
son klorgas e l l e r son hydoklorit .

I vatten t i l l jonbytesanläggningar far kloröverskottet inte
vara för högt. För höga halter bryter ner jonbytärna sä a t t
deras kapacitet försämras.

Det kan i dylika anläggningar vara av värde a t t f ö l j a klorna! -
ten i vattnet t i l l anläggningen. Den stora användningen av
kloranalysatorer är dock i vattenverk för a t t styra och kont-
ro l l e ra kiordoseringar.

13.1 Hach. Modell CL 17

Kloröverskottet analyseras fotometriskt ned hjälp av indika-
torn dietyl fenyldi amin i e t t buffrat system.

Ko^orimetern kompenserar för provvattnets egenfärg och grum-
l i n g .

Mätoraraden 0 - 0 , 5 , 0-1 och 0-2 mg

Ca 10 st instrument är installerade i Sverige.

Pris ca 20.000 kr .

13.2 Orion, Modell 1770 och 1570

Halten bestäms vid båda modellerna med hjälp av en klorelekt-
rod. Modell 1770 har pumpar för transport av prov och reagens
och används vid smutsiga vatten.

Mätomrade 0,001-10 mg C l 2 / l -

Ca 5 st instrument av modell 1770 är instal lerade i Sverige.

Pris ca 75.000 kr för modell 1770 och ca 35.000 kr för 1570.
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14. SULFITANALYSATORER

S u l f i t används för kemisk avgasning av vatten. Reaktionen
mellan syre och s u l f i t är snabb men restavgasning med s u l f i t
ger en sal thaitsökning och vid höga tryck kan också svavelväte
b i ldas. Användningen av s u l f i t är därför i huvusak begränsad
t i l l anläggningar med panntryck <40 bar.

14.1 Hach, Modell 31830

Kolorimetrisk bestämning av s u l f i t . Mätområde 0-50 mg SO3/I

Inget instrument är i ns ta l l e ra t i Sverige.

Pris ca 48.000 kr .
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15. TURBIDITETSANALYSATORER

Ravattnet t i l l en jonbytesanlaggning är ofta f lockat och sand-
f i l trerat.

Som övervakningsinstrument för flockning och f i l trering an-
vänds turbi di tetsmätare. Härigenom erhålles dels en snabb
indikering pa driftstörningar i flockningen och dels kan t i d -
punkten för returspolning av sandfilter fastställas på ett
bättre sätt än vid tryckfallsmätning över f i l t r e t .

15.1 Hach, Modell 1720B och 15625

Modell_1720B

Turbi di tetsmätaren är utrustad med kammare för separering av
gasblåsor före mätningen. Fotocellen är nedsänkt i provet och
placerad i 90° vinkel i förhållanden t i l l strålgängen.

Mätområden 0-0,2, 0-1,0, 0-3,0 och 0-30 NTU (Nephelometric
Turbidity Unit).

I Sverige finns ca 50 instrument installerade av modell
1720B.

Pris ca 20.000 kr.

Model_l_15625

Fotocellen är när placerad ovanför provets yta. Ingen kontakt
mellan optiska delar och provet. Instrumentet är lämpligt för
smutsiga vatten. Mätomraden 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000 och
0-5000 NTU.

Ett tjugotal instrument finns installerade i Sverige.

Pris ca 35.000 kr.
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15.2 Sigristfotometer

Av denna fotometer finns flera modeller som används för grum-
lighetsmätning. Sigristfotometern har namn om sig att ha hög
kvalitet och hög ti l lgänglighet. För mätning av grumlighet i
vattenverk finns enligt uppgift ca 50 instrument i d r i f t . Vid
en anläggning i Sverige används fotometern för att mäta grum-
lighet i kondensat (järnhält).

P.is ca 50.000-80.000 kr.
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16. INSTRUMENT FOR OLJEDETEKTERING

I pannor ger inläckande o l ja beläggningar med hög kolhait och
lag värmeledningsförmåga. Mängden o l ja som erfordras för en
överhettning av materialet i pannan är " i många f a l l mycket
l i t e n . Beläggningar är vidare svara a t t avlägsna med kemisk
rengöring på grund av den höga kol hal ten.

I anläggningar där o l ja kan förorena matarvatten och pann-
vatten är det av största v i k t a t t de vatten som kan förorenas
övervakas kont inuer l ig t med avseende på o l j a .

De studerade utrustningarna baseras på optisk mätning.

16.1 Bran & Luebbe, Modell Oleotrol

Mätprincipen är 1jusreflektionsmätning från vattenytan i en
provkammare. Vid oljeförekomst ändras l jusets ref lekt ions-
v inke l .

Instrumentet måste instal leras v i b r a t i o n s f r i t t . Vid indikering
av tjockare o l j o r måste provet värmas.

10-20 instrument har ins ta l lera ts i Sverige. De störningar som
förekommit har ofta berott på svårigheten a t t f inna en vibra-
t ionsfr i placering.

Pris ca 25.000 kr.

16.2 Si gr is t , Modell KFL 30 och KFL 30S

Optisk mätning i genoinströmningskyvett. Kyvetten kan antingen
vara f l ansad direkt i ledningen eller placerad i instrumen-
tet .

Drifterfarenheterna från instrumentet är goda. Lang livslängd
och hög tillgänglighet har rapporterats.

Mätområde 0-2 ppm olja och larmpunkt vid 0,2 ppm.

Pris 50.000-80.000 kr.
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17. TOC-ÄNALYSATORER

Spädvattenberedningen vid energiproduktionsanläggningar utrörs
of ta av f lockning och totalavsaltningsaniäggning. Genom re-
ningsanläggningen passerar a l l t i d en viss mängd ko i lo ida la
humusämnen. Dessa ämnen spaltas i pannor och reaktorer och
bi ldar bl a organiska syror som kan förorsaka korrosion i
systemen. Vid nedbrytningen fr igöres också bl a k lo r ide r ,
sul fäter och j ä r n . Dessa ämnen har va r i t bundna i humusmole-
kylerna.

Bestämning av permanganatförbrukning och UV-absorption kan ej
användas för bestämning av organisk substans i de hal ter som
är aktuella i det avsaltade vat tnet . För dessa hal ter e r fo rd -
ras TOC-analysatorer som kan bestämma hal ter ned t i l l 25 ppb.

17.1 Anate l ! , Modell A100 och A1OOP

Mätmetoden är en to ta l oxidation av organiskt material och
mätning av konduktivi teten sker *ore och e f te r oxidationen.
Differensen i kondukt iv i tet är proport ionel l mot halten orga-
nisk substans.

Instrumentet är avsett för och tungerar endast v id högrent
vatten. Konduktiviteten i vattnet skall vara <0,2 mS/m.

Oxidationen sker med UV och inga reagenser e l l e r kemikalier
t i l lsattes provet.

Bada modellerna är on-line-instrument. Skillnaden är att
Modell A1OOP är portabel och kan flyttas mellan olika prov-
punkter.

Ett instrument, modell A100P, har varit i d r i f t i ca 2 ar vid
en anläggning i Sverige. Drifterfarenheterna är goda.

Pris 165.000 kr.

17.2 Astro, Modell 1800 och 1900

Mätmetoden är en total oxidation av organiskt material samt
IR-be starring av den härvid bildade koldioxiden.
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Oxidationen sker i en 3-stegs UV-reaktor.

Innan provet införes i UV-reaktorn surgörs det t i l l pH 2.
Härvid överförs bikarbonater t i l l CO2, som avdrives i en
skrubber.

Inget instrument finns installerat i Sverige.

Pris 145.000-195.000 kr.

17 .3 Dohrman GOA 11000

Mätmetoden är en total oxidation av organiskt material och
mätning av konduktiviteten före och efter oxidationen.

Konduktiviteten i vatten i vilket TOC mätes skall vara
<2 mS/m.

Instrumentet har helt nyligen presenterats pä marknaden.

Pris ca 70.UOO-60.000 kr.
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SVF Projekt K4-418

Sammanställning av pH-mätare för on-l ine mätning

Fabrikat Modell El ektrodsys tern

Contronic Contronic PP
Contronic PW

Kombi nati onselektroder. Referenselekt-
rod gel f y l ld vid konduktivitcter
>10 mS/m. Vid konduktivitet <10 mS/m
elektrolytfyl ld sluten elektrod ined
patenterat back pressure system för
KCl-transport t i l l mediet.

Endress 4 Hauser Conducta Separata mät- och referenselektroder
samt kombi nationselektroder. Mätelekt-
rod, glas och antimonstift. System med
dubbla referenselektroder som larmar
vid avvikelser mellan systemen. System
med mekanisk rengöring med spolning
eller borstar. Insticksceller som kan
tas ut under drift.

Foxboro 870 pH
872 pH

Mät- och referenselektroder placerade
i samma hållare. Förförstärkare i
elektrodhållaren. Mätelektrod av glas
eller antimon.

Great Lake
Instruments

pH Sensor Differensmätande elektrodsysteir med
två glaselektroder och en metallelekt-
rod. Den ena glaselektroden är inne-
sluten i en buffert lösning och i kon-
takt med processen genom en dubbel
saltbrygga.

Hach pH Sensor Kombinationselektroder. Instrumentet
finns ännu ej i ns ta l l e ra t i Sverige.

Kent EIL 7682 Separata mät- och referenselektroder.
Utrustning för konstanthållning av
trycket pa provet och temperering av
buffertlösning sa att samma temperatur
erhalles vid drift och buffring.
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Fabrikat Modell Elektrodsystem

Leeds & Northrup 7075 pH
7076 pH
7079 pH
7082 pH
7083 pH
7084 pH

Separata mät- och referenselektroder
samt kombinationselektroder. Vid kom-
bi nationselektroder är referenselekt-
rod gel f y l l d . Mätelektrod av glas
eller antimon. Vid jonsvaga gatten ej
gelfyl1 da elektroder.#Ins tick sel ek tro-
der med ventil sluss sa att elektroder-
na kan tas ut under d r i f t .

Philips Separata mät- och referenselektroder
samt kombinationselektroder. Mätelekt-
rod av glas och olika metaller. Refe-
renselektroder, elektrolyt- eller
gelfylIda. Elektrolytfyllda rekommen-
deras vid jonsvaga vatten. System med
vattenspol ning och UV för rengöring av
elektroder vid smutsiga vatten.

Polymetron Monec 8911 Separata mät- och referenselektroder
Moned 8960 samt kombinationselektroder. Mätelekt-

roder av glas och antimon. Speciella
system för smutsiga och ultrarena
vatten. Instickselektroder som kan tas
ut under drift.

Siemens Si pan
A 54110
M 54111

Separata mät- och referenselektroder
samt kombinationselektroder. System
för mekanisk rengöring och UV-rengö-
ring av elektroderna.

TBI 515 pH
550 pH
Smart pH

Kombinationselektroder.
Patenterad solid-state referens.
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SVF Projekt K4-418

Sammanstäl1 ni ng av konduktivi tetsmätare för on-line mätning

Fabrikat

Contronic

Modell

Contronic CP
Contronic CW

Elektrodsystem

2-elektrodsystem. Instä l l bar tempera-
turkompensation 1-4 % per *C. In-
st ickscel ler med slussventil så a t t
cellen kan tas ut under d r i f t för
kal ibrer ing.

Endres & Hauser Conducta 2- och 4-elektrodsystem. Automatisk
temperaturkompensation.

Insticksceller som kan tas ut under
d r i f t .

Foxboro 870 CC
872 CC

2-elektrodsystem för max 175°C. Tempe-
raturkompensering standard och i n -
s tä l lbar . Finns som inst ickscel l med
vent i l sluss sa a t t cellen kan tas ut
och kalibreras under d r i f t .

Fabrikatnamn t idigare Balsbrough.
Drifterfarenheterna goda. Hög t i l l -
gänglighet.

Gestra ERL 16 2-elektrodsystem. Används för automa-
t isk reglering av konduktiviteten i
pannvatten. Max tryck 60 bar vid
275'C.

GLI

Hach

Ett f lertal
olika modeller

Conductivity
controller

2- och 4-elektrodsystem samt elektrod-
lösa system. Automatisk temperaturkom-
pensation.

Insticksceller som kan tas ut under
d r i f t för rengöring och kalibrering.

Temperaturkompensation, fixerad vid
2 % per grad.

Finns ej levererad i Sverige.
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Fabrikat

Kemotron

Elektrodsystem

4-elektrodsystem som kompenserar för
beläggning. Dubbel temperaturkomgensa-
tion ger rätta värden även vid laga
konduktiviteter.

Instrumentet har fått en stor marknad
i Sverige. Goda drifterfarenheter och
god tillgänglighet för de senaste
arens modeller.

Kent EIL Ett f lertal 2- och 4-elektodsystem samt multi-
elektrod (6-elekroder). Inställbar och
automatisk temperaturkompensation.

Leeds & Northrup 7075 C
7077 C
7078 C
7079 C
7080 C

2-elektrodsystem. Temperaturkompensa-
t i on varierar med mätcell och mätom-
råde. Instickselektroder som kan tas
ut under d r i f t för kal ibrer ing.

Philips PCS-C
KS 2014

2- och 4-elektrodsystem. 4-elektrod-
systemet kompenserar för beläggning
och larmar når kompenseringen ej läng-
re fungerar. PCS-C med fast tempera-
turkompensering. Vid KS 2014 kan tem-
peraturkompenseringen varieras#mellan
0 och 6,5°C beroende på mätområde.

Polymetron Monec
8900
8901

2- och 6-elektrodsystem (multielekt-
rod). System med inställbar och auto-
matisk kompensation samt system som
kompenserar för vattnets dissociation
vid laga jonhalter. Insticksceller som
kan tas ut under d r i f t .
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Fabrikat Modell Elektrodsystem

Siemens Si pan 2 EL 2- och 4-elektrodsystem samt elektrod-
Si pan 4 EL lösa system. Temperaturkoinpensation

inställbar. Elektrodlösa system vid
enklare mätningar och vid högre jon-
halter, kontroll av kondentration hos
syra-, lut och saltlösningar

TBI 415 4-elektrodsystera som kompenserar för
440 försmutning och larmar när elektroden
466 måste rengöras. Hätceli av instickstyp
608 som kan tas ut under dr i f t för rengö-
609 ring och kalibrering.
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T Kcte'n. AB Atomenergi. Studswk Mars 1975

Svensk skiffer som fossil energikälla. Teknologiska motlig-
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nwaiiiska material
S Henriksson. AB Atomenergi. Studtvik
L Knuttton, Granges Eisem. Finspång Maj 1975

8VF-1B Kamisk rengöring (betning) iarntcskyddtskiktsbildning Redo
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SVF-22 Gatainaratorar med sntbt> fiutfntred bädd Reaarappon
Basok i USA för dwkuMfOfler angatncM kotgnifiarino
M Barge. B Gustefwon. Intiitutionen for Angiekmk, Kungl
Takniska Högskolan, Stockholm Jul. 1975

SVF-23 GastemveracurmeureSugpyrofnnar
L S'rombtrg. Institutionen fgr Energrtcknik. Chalmer>
TakiMcka Hogtkoia. Göteborg Juk 197S

SVF-24 Fittarabilrty of corrosion products formed bttowin carbon
•tan and water Influence of temperature and oaygm content
T KeJén. I F a * . AB Atomenergi. Studswk Sept 1975
(Rented and translated edition o! SVF12>

SVF-25 Ljud från skorstenar. Espenmenten (tudicavrokgaspBramet-
rarnas och wndens mflytande p l rifctfjfttorn
B Egerborg. IFM Akustikbyrln. Stockholm Jan 1»76

SVF. 26 Mattf ̂ provningar i avtuftad 20 % NaOH och 20 * NaOH -
5%KaCliosningvid325PC Slutrapport
Bo J E Johansson. AB Atomenergi. Studtvik Sepc 1976

SVF.27 KorrosMinsproblem • fWR-reaktOrers |nggenera-:orcr
L Dahl. B Johansson. AB Atomenergi. Studtvik
J Svensson. Statens Vattentaesvtrk. Sept 1976

SVF-2B Experimentell undersökning av stromnwgsmotstånd och
värmeöverföring i en eMstadstub
Lan nblsson och Lennart Gustafson. AB Atomener«>.
Studsvtk Sept 1976

SVF 29 Uppmätta buHernraaer • kraft- och varmrverk Sammanstaltning
StigSodtrqwtt. Bo Egerborg. IFM Akumkbyrin AB.
Stockholm Sept 1976

SVF 30 frediktenng av vtntrtbullef
Krister Dovstam. Stig Sodcrqvnt. IFM Akumkbyran AB
Stockholm Sept 1976

SVF 32 Undersökning av f lashavgetning med och utan aterorkuiation
Biörn Kjtlhttom. Institutionen för Angtekrnk. Kungl Tekniska
Högskolan. Stockholm Juni 1977

SVF 33 Undersökning av igensat;ning • dyfor
S Svennerbv. AB Svenska Maskmverfcen Sept 1976

SVF 34 Kondensatreningtfiltcrs upptagninajsförmiga av korrovont
produktar vid praktisk kraftverksdrift
Bengt Edwall. Sydsverska Kraftaktiabolaget. Malmö Sept 1976

SVF 35 Rokaassidifia beläggningar i ångpannor wd samtKhg eldning
merj bark och oi|«
Torsten Simmons. Holmens Bruk AB. Norrköping Sept 1976

SVF 36 Inverkan av FeSO^dosering pt härdigheten mot erosions-
korrosion hotCu-iegrringar i Oncriiovanen
Sture Henrikton. MMhs Åsberg. AB Atomenergi. Studswk
Ro'i Holm. Granges Metallverken. Vaster at Sept 1976

SVF 37 Annkmng pt varmeoverforande ytor
(t Gustatcson. T K den. A3 Atomenergi. Studswk Juni 1977

SVF 38 Utredn.ng av risker>(a for gtlvanitk korrosion om kondentorer
med tubplttar av SiS 2343 for»n med titantuber. Lnteratur-
ttudie och erfarenhetsinventering
Sture Henrikson. AB Atomenergi. Studsvik Maj 1977

SVF 39 Laboratorieundersokning av riskerna for galvanisk korrosion
vid overgtng frtn tuber av Al-massing ull tuber av titan
Sture Henriksson. Maths Åsberg. AB Atomenergi. Studtvik
Ma, 1977

SVF 40 Valve noise and vibration
Uno Ingard. Lincoln. Matsachuwnit M», 1977

SVF-41 ReglCf for matenalanvandning ef ter 1 % krympning
Agneta Oden. Institutet for Metallfortkmng. Joni 1977

SVF-42 Behov av värmebehandling un iot|d av kallbearbet ning av
ovtr het tar ror
Hans Tornblom. Sandvik AB. Sandviken Sept 1977

SVF 43 Provning av ferrit-auitanititkt kompoundror i fortokttng
psnnan i Stuotvik
Lennart Egneil. Sandvik AB. Sandviken Sept 1977

SVF-44 Heat transfer from flames to the surrounding walls
Lars Strömberg. Chalmers Tekniska Högskola Juni 1977

SVF -45 Kemisk miljö • trlnge spalter och spetieKekter vid spännings
korrosionsprovning
Jaroslav Pleva. Korrosionsinstitutei. Stockholm
Jun Tevast. Siat Laval Turbin AB. t mepeng S«pt 1977

SVF-*6 Gisgeflerator mad i(»b6fiuK»iserBd bädd. Studier av i»»
IMU
N Barge. Kwngi Tekniska Hogskotan. Stockholm Sen 1977
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SVF-47 Undtriökning av askaggtomereri ng i fl uidiserad bädd
0 Mirdtjö. H Johansson. Kung! Tekniska Högskolan.
Stockholm S«pt 1977

SVF-48 B«hov av evjpanningsglödgning if ttr svetsning av varmhall
fast sill typ 1 Cr 0.5 Mo
Arnt Anderdahl. Par Sjölin, AB Svenska Maskinverken, Kallhall
Sapt 1977

SVF-*9 Partiell kondensation av Inga. Fortsatta undersökningar
Juri Tavast. Stal-Lava I Turbin AB, Finspång Sept 197 7

SVF-SO Tom's effekt i fjärrvärmesystem
Lan Ahrnbom, Ulf Hagstrand, Angpar nef oreningen,
Stockholm Sept 1977

SVF-S1 Laboratorn och driftprovning av svetsf orbindningarmellan
Olika lagerade varmhlllfasta stil
Knut Heurling. Uddeholms AB. Hagfors Sept 1977

SVF-52 Tillämpning av oiika provtagningsmetoder och deras inverkan
p i resultaten av vattenkemiska analyser vid forsoksingpannan
1 Studs vik
Ivan Falk, Lennart Dahl, AB Atomenergi. Studs vi k Sepi 1977

SVF-53 Korrosionsinitierad sprickbildning i vattenberbrda delar •
ångpannor
Goran Eklund, Institutet för Metallfortkninfc Sept 1977

SVF-54 Rokgtssidiga beläggningar vid barkeldning. Försatta matningar
jämte utredning om termodynamiska jämvikter
Torsten Simmons, Holmens Bruk AB, Norrköping Sept 1977

SVF-55 Mojligheter till ökad iterforing av primäringkondensat i
missafabriker
Lars Löwenberg, Angpanneföreningen, Stockholm Sept 1977

SVF-56 Riktlinjer för provning av jonbytare
Lars Ahrnbom, Angpanneforeningen, Stockholm Sept 1977

SVF-57 Problem i samband med barkeldning
Orvar Ryding, Sundsvall Dec 1977

SVF-58 Pågående svensk forskning och utveckling rörande energiorrv
vandlingsanläggningar med fluidiserad bädd. Vad Sterst&r for
att n | kommersiella tillämpningar?
Bernt Gjstsfsson, AB Fjärrvärme, Trosa Mars 197C

SVF-59 Vätgasmatning i ångpannor Litteratur- och intervjuundersökning
Lars Ahrnbom, Angpanneforeningen, Stockholm Juli 1978

SVF-60 Korrosion och korrosionsskydd < kondensorer
Lennart Dahl, Studsvik Energiteknik AB, Nyköping Juli 1978

SVF-61 Ljudalstring i inglednmgar. Resultat av matning och analys av
buller i fyra kraftstationer
Lennart E manuelsson. Sug Soderqvist. Per-Otto Walter,
IFM Akustikbyrin, Sept 1078

SVF-62 Korrosionsmhibitorer foi hetvattensystem Litieratursiudie
och marknadsinventering
Anders ThoréVi, Lars Bergström, Korrosionsinstnutet Sepi 1978

SVF-63 Transformer None rnd Vibration Bibliography
Nils-Ake Nilsson, Goran Westerberg IFM Akustikbyrin,
Sept 1978

SVF-64 Corrosions Problem in PWR Steam Generators. Final Report
of Tests at pH 4, 6 and 8
Bo Rosborg, Barbro Maijgren, Studsvik Energiteknik AB,
Sepi 1978

SVF-65 Akustiska mätningar pi tre ingvennler i värmakraficemralen i
Studsvik. Jämförelse mellan uppmätta och predikterade ljud
nivier.
Stig Soderqvisi och Per-Otto Walter, IFM Akustikbyrin.
Sepi 1978

SVF-66 Beräkningar och mätningar av trycktransitmer i fjärrvärme-
ledningen från Agesta till Farsta
Sture Lindahl, Sydkraft, Febr 1979

SVF-67 Creep deformation, creep damage accumulation and residual
life prediction for three alloyed CrMo-steeis
Anatoly Kondyr, Rolf Sandström and Anders Samuelsson,
Institutet for Metallforskning, Febr 1979

SVF-68 Drifterfarenheter frln havivatienkylda kondensorer i
svenska kärnkraftverk
Sture Henrikson, Studsvik Energiteknik AB, Febr 1979

SVF-69 Elektronisk kontroll av skyddstkikt p i värmeväxlartuber av
koppar legeringar
Sture Henrikson. Studsvik Energiteknik AB. Mars 1979

SVF-70 Analys av oorganisk sulfid. cystein och glutation i kylvatten
samt analys av oorganiska sulf ider i fasta beläggningar.
Litteraturundersökning
Igor Fhs och Gunnar Johansson, Göteborgs Universitet
April 1979

SVF-71 Avsvavling av rökgaser. Sammanställning av Bauelle-rapponer
1977/78
Eyvind Foss, Angpanneforeningen, Maj 1979

SVF-72 Application of Low Cycle Fatigue data to thermal Tracking
Lars Lundberg and Rolf Sandström. Institutet for Metall-
forskning, Juni 1979

SVF-73 Höglegerade rostfria stil för saltvattenapplikationer. Utred-
ning av korrosionshärdigheten med tanke pa användning i
värmekraftverkens kylsystem
Sture Henrikson, Studsvik Energiteknik AB. Aug 1979

SVF-74 Avskalningsmetoder for bestämning av oxidmangden pi
vattensidan av panntuber
Lennart Dahl, Studsvik Energiteknik AB. Juni 1979

SVF-75 The residual lifetime of creep deformed components.
Microsuuctural observations for Mo- and Cr-Mo-steels
Rolf Sandström and Sten Modin, Institutet for Metallforsk-
ning. Sept 1979

SVF-76 Karakterisering av kylvattnets korrosivitet vid olika kust-
förlagda kraftverk
Maths Åsberg. Studsvik Energiteknik AB. Sept 1973

SVF-77 Ventilbuller i form av toner. Resultat av matning och analys
i fyra fall
Bengt Axefors, Stig Soderqvist, Per-Otto Walter, Mats Ohle'n,
IFM Akustikbyrin, Sept 1979

SVF-78 Utprovningavdeponeringsinhibitorer för indusuiingpannor
Ivan Falk. Studsvik Energiteknik AB. Sept 1979

SVF-79 Driftserfarenheter med matarpumpar i svenska och utlandska
kraftverk
Ulf Arvidsson, Statens Vattenfallsverk, Sept 1979

SVF-80 Undersökning av scavengerfilter och svag anjonbytare for
reduktion av organisk substans
Folke Persson

SVF-81 Bullerdosmätningar vid k raft värmeverk
Hans Buxbaum, Statens Vcttenfallsverk, Oki 1979

SVF-82 Maximal dnftstemperatur for deponenngsmhibitorer för
magnet», typNa-polyakrylat Slutrapport
Ivan Falk, Studsvik Energiteknik AB, Okt 1979

SVF-83 Kondensatiierforing, Fabriksundersökning
Lars Löwenberg, Angpanneforeningen, Mars 1980

SVF 84 Förstudie rörande kemiproblem vid lagring och transport av
vattenburen värme i berg
Rolf Sundby. Studsvik Energiteknik AB. Mars 1980

SVF 85 Kylvattneis korrosivi'et vid olika kustforlagda kraftverk
Börje Gronwall, Studsvik Energiteknik AB, Mars 1980

SVF 86 Low Cycle Fatigue of XrO,5Mo AT 530°C
Influence of hold times
Lars Lundberg and Lars Erik Larsson, Institutet for Metall-
forskning, April 1980

SVF-87 Effect of notches and multiaxiality on low cycle fatigue lifte
and its application to component design
Lars Lundberg. Institutet för MetallforCkning, April 1980

SVF-88 Kvalitetsbedömning ev kol
Roy Carlton, Statens Vetterrfelliverk, Mars 1980

SVF89 The residual lifeiime of creep deformed material. Micro-
structural changes occurring during creep of a 12% MoVW-
reel
Rolf Sandström, Sonja Karlsson and Sten Modm, Institutet for
Metallforskning Maj 1980

SVF-90 Korrosiontinhibiiorer för värmesystem. Delrapport 1. Inven
ler ing av tillgänglige inhibitorer
Rolf Sundby. Studsvik Energiteknik AB, Maj 1980
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SVF-91 Förbehandling »v tpädvatten före jonbytare. Litteraturstudie
Roll Sundby. Studsvik Energiteknik AB, Stpi 1980

SVF-92 Determination of carboxylic acids and phenols in water by
extractive alkylation using pentafluorobenzylation, gitts
capillary gat chrometography and electron capture detection
Elisabet Fogeqvist. Björn Josefsson and Clas Roos, Depart-
ment of Analytical and Marine Chemistry, University of
Gothenburg. Sept 1980

SVF-ft* Användning av omvänd osmos och ultraf iltrering vid matar-
vettenberedning Undersökningar i Ringhals
Jan Svenson. Göran Carlsson, Statens Vattenfallsvcrk
Dan Jönsson, f d Vattenteknik AB
Gunnar Smith, Vattenteknik AB. Sept 1980

SVF-94 Ljudevstrilning frln skorstenar. Studie av inverkan av rökgas-
parametrarna hastighet och temperatur
Göran Westerberg. IFM Akustikbyrin. Sept 1980

SVF-95 Avsvavling av rökgaser. Sammanställning av Battelle-rapporter
1978/7*1979/80
Hans Karlsson. Ingemar Bjerle. Lunds Tekniska Högskola
Niis-Erik Carlstedt, Statens Vattenfalls ver k
Göran Ernstson. Stockholms Energiverk. Nov 1980

SVF-96 Kryphål if ast het hos överhettarror efter kallbearbetning
Per H Wilhelmsson, H Tornblom. Sandvik AB, Dec 1980

SVF-97 Tomt' effekt i fjärrvärmesystem. Fullskaleförsök I Agesta/
Farsta
Lars Ahrnbom, Ulf Hagstrand. Energikonsult Angpannefore-
ningen, Fgbr 1981

SVF-98 inverkan av avståndet till doseringspunkten vid FeSCV
dosering till kondensorkylvatten. Undersökningar vid
Oskarshamns verket
Reijo Puikkinen. OK G, Simpevarp. Febr 1981

SVF-99 Förslag till ljudkrav för anläggningar inom värme- och kraft
industrin
Göran Westerberg, AB Akustikbyrin, Okt 1982

SVF-100 Bevakning av föroreningar i kondensat
Folke Persson, Angpanneforenmgen, Dec 1980

SVF-101 Havsvattenkorrosion - Praktikfall under perioden 3 augusti
1979- 30 maj 1980
Sture Henrikson, Korrosionsinstitutet, Dec 1980

SVF-102 Möjligheter att sänka rökgastemperaturen i villapannor
Kiell Henrikson, Lars Wester, Kungliga Tekniska Högskolan
Dec 1980

SVF-103 Ozonbehandling o- vatten for nedbrytning av humusamnen.
Diskontmuerlig azonenngav vattenprov i laboratorieskala
Rune Lundqwist. Stefan Westerberg, Rolf Sundby, Studsvik
Energiteknik AB, Jan 1981

SVF-104 Se SVF-120

SVF 105 Förbättrat uinyttjande av lagiemperaturvarme i rökgaser
Gösta Karlberg, Studsvik Energiteknik AB, Dec 1980

SVF-106 Havsvattenkemi kontra korrosionsskador i kustförlagda
kraftverk
Svavefvatebildmng under stilleståndtperioden
Gösta Karlberg, Studsvik Energiteknik AB, Febr 1981

SVF 107 Utvärdering av fuSlikaleforsok med kondensortuber av
höglegertdt rostfria stål i de havsvattenkylda konderv
eorerna i Ringhals 1
Sture Henrikson, Korrosionsinsmutet, Febr 1981

SVF-108 Ljudisolering hos rorisoleringar. En experimentell studie med
luftliudsexcirenng
Göran Westerberg, AB Akustikbyrin, Juni 1981

SVF-'iO9 Driftserfarenheter av rostfria stil i havsvattenkylda system
Sture Henrikson, Korrosionsinstitutet, Juni 1981

SVF-110 Referat frln the Joint Symposium on Stationary Combustion
NOKeomrot i Denver okt 1980
Eddie Johansson, Statens Vattenfallsvcrk
Frank Kressl, Gotaverkens Angteknik AB, Juni 1981

SVF-111 Pilotprov mad val torr rökgasavsvavling
Stefan Ahman, AB Svenska Fiaktf.-boken, Sept 1961

SVF-112 Jonkrometograf.
Tormod Kele'n, Studsvik Energiteknik AB, Sept 1981

SVF-113 Avskalningsmetoder för bestämning av oxidmängden p i
vattensidan av panntuber
Ivan Falk, Studsvik Energiteknik AB. Sept 1981

SVF-114 Litiumhydroxid tom alkaliseringsmedel i konventionella
Inganlaggningar
Rolf Sundby. Studsvik Energiteknik AB. Sept 1981

SVF-115 Tillsatsmedel vid avfallseldning
Rolf Sundby. Studsvik Energiteknik AB 5°2pt 1981

SVF-116 Flyktiga aminen fördelningskoefticient, termuka stabilitet
och inverkan p l koppar
Rolf Sundby. Studsvik Energiteknik AB. Nov 1981

SVF-117 Kemisk rengöring av Baraebäck 2s kondensortuber
— Erfarenheter
Jun Tavast. StalLaval Turbin AB, N-v 1981

SVF-118 Post weld heat treatment of creep resistant low alloy
CrMo I Vineels
Henrik Grann, Rolf Sandström, Institutet för Metallforsk-
ning. Dec 1981

SVF-119 Litteraturstudie och erfarenhetsinsamling gällande olika
gjutgarns härdighet i havsvatten
Sven Brcnnert, Korrosionsinstitutet, Dec 1981

SVF-120 Barkeldning • Rostbelastning vid eldning av barrbark vid
olika fukthalter i snedrostugn och cyklonugn
Bo Nordgren, Gunnar Holme, Angpanneforeningen.
Dec 1981

SVF-121 Reduktion av organisk substans i makroporös svag anjon-
bytare och scavengerfitter. Fältstudier
Folke Persson, Angpanneforeningen, Febr 1982

SVF-122 Drifscrfarenheter av korrosion i havsvattenkylda värme-
växlare i finska och svenska kraftverk
Sture Henrikuon. Korrosiontinstitutet, Febr 1982

SVF-123 Havsvattenkorrosion • Praktikfall under perioden juni
1980-december 1981
Sture Henrikson, Korrosionsinstitutet, Febr 1982

SVF 124 Method for automatic assessment on carbide size distribu-
tion in creep deformed 12% CrMoVW, Mo and CrMo-steel
Staffan Henzman, Rolf Sandström, Metallforsknings
institutet. Febr 1982

SVF-125 Rening av ingkol med fysikaliska metoder före förbränning
Roy Carlson, Statens Vattenfallsverk
Eric Forssberg, Tekniska Högskolan i Luleå
Lennart Ryk, LKAB Kol, Febr 1982

SVF-126 Mctallographical methods for observation of creed cavities in
service exposed low alloyed steel
Claes Bengtsson, Metallforskningsinstitutet, Mars 1982

SVF 127 Tillämpbarheten av kolpetrografiska analysmetoder inom
torvforskningen
Roy Carlson, Anders Marklund, Statens Vattenfallsverk
Dag Fredriksson, Sveriges Geologiska Undersökningar,
Mars 1682

SVF 128 Bedömning av vattensidiga beläggningars betydelse för drift-
tekerheten hos moderna industripennor och kraftverkspannor
Ivan Falk, Studsvik Energiteknik AB, Juni 1982

SVF-129 No,, formation from different coal types in a bench scale
reactor under exceetair and staged combustion conditions
S L Chen, D W Penning. M P Heap, Energy and Environ-
mental Research Corporation, Irvine, Ca 92714, Sept 1982

SVF-130 Bestämning av myrsyra, attiskssyra och propiorsyra i vatten-
Ingcykeln
Göran Eklund, Birgitta Strömberg, Studsvix Energiteknik AB,
Sept 1982

SVF-131 Toms' effekt i fjarrvirmesystem. Slutrapport
Lars Ahrnbom. Ulf Hapstrand, Svensk Energiplanering.
Okt 1982

SVR-132 Havsvattenkorrosion • Praktikfall under perioden december
1981 juni 1982
Sture Henrikton. Korrosiontinstitutet, Wov 1982

SVF-133 Konvertering ev koleldad* pennor til' inhemska bränslen
- Värme- och materialbalanser - Vbrmetekniska aspekter
Artur Olausson, Andan Berglund, Ciötaverken Angteknik AB,
Nov1982
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134 Siälvantändning av Ingkol i kollager
Biörn Zetterlund. LKAB Kol Försäljning AB. April 1983

135 Typprovning av fjarrvarmekulvenar Förtlag
Tor Rundström. Studsvik Energiteknik AB. April 1983

136 Typprovning av mantelrörskarv till fjärrvärme. Forslag
Tor Rundström. Studsvik Energiteknik AB. April 1983

137 Korrosion i klorerat havsvatten
Lennart Dahl, Korrosionsinstitutet, April 1983

138 Korrosionsinhibitorer för varmesystem
Rolf Sundby. Studsvik Energiteknik AB, Lars Bergström
Stockholms Energiverk. Anders Thoren, Korrosionsinstitutet
April 1983

139 Kompositpellets av kol
Lennart Ryd, Roland Drugge. Sten Forsmo,
Valdemar Knstensen. VBB. Juli 1983

140 Kvantitativ bestämning av humusämnen. Studier av
humussyror i naturliga van en
Björn Josefsson. Nikolai Plechanov, CTM, Juli 1983

141 Tillgänglighet och tillförlitlighet hos larmsystem
Tor Rundström, Studsvik Energiteknik AB

142 Energibesparande åtgärders inverkan pé produktionen
•v energi i ett fjarrvärmesystem
Carl Mattsson. Bo Jacobsson. AF Energikonsuit AB
Okt 1983

143 Marknads- och teknikinventering av dagens kommersiella
fluidiserade bäddar
Christian Karnik, AF Energikonsult AB. Okt 1983

144 Power plant noise and vibration. Fans and blowers
A selected bib'iography
Nils Ake Nilsson. Goran Westerberg, IFM Akustikbyran
Okt 1983

145 Power plant noise and vibration. Fans and blowers
A selected bibliography
Nils Ake Nilsson, Goran Westerberg, IFM Akustikbyran
Okt 1983

146 Havsvartenkorrosion Praktikfall Juli 1982 Juli 1983
Sture Henriksson. Korrosionsinstitutet Dec 1983

147 Skogsbränsle och massavedsproduknon vid terminal
Karin Segerud, Angpanneforemngen. Dec. 1983

148 Dimensionerande rökgashastigheter i skorstenar
Kurt Fransson, Angpanneforemngen Dec. 1983

149 Emissioner frln sma oliepannoi
Niklas Bardh, Bengt A hl ing, insinuiet for Vatten och
Luftvardsforskning. Jan 1984

150 Oljeagglomerering av torv
E Forssberg, S Sundberg. Tekniska Högskolan i Luleå
Jan 1984

151 Elekirokemiska mätmetoder -
Teori och instrumentinventering for linjära polarisations
matningar
Ivan Falk. Tormod Kelén, Studsvik Energiteknik AB
Mars 1984

152 Torkningsdata for torv
Lars Waldeim, Malm Zethraeus. Studsvik Energiteknik AB
Mars 1984

153 Drift uppfödning av kolpulver kvarnar.
Holger Sandelowsky, AF Energikonsult. Mars 1984

154 f aitbränsle - Värmetekniskt beräkningsdiagram och
formler. Utdrag ur 133. April 1984

155 Analys av anläggningskostnader för fjärrvärmekulvertar.
Birger Abrahamson. Fiarrvärmebyrar» AB. April 1984

156 Förenklad lypprovning evfierrvarmekulvertar.
Tor Rundström, Studsvik Energiteknik AB
Jun. 1984

157 Värmepumpar och mottryckskraft. Systemval
och korsatt under olika förutsättningar i process-
industrin.
Börje Nord, Edvard Sandberg. A A Energikonsutt AB.
Juni 1984.

158 Kontinuerlig emissionsmätning
Anne-Karin Hujlmarsson, AF Energikonsuit.
Juni 1984

159 Torv som (kogibränslc p l vanderrost och utmat-
ningsrost.
Cleas Sparre. Mikael Palmgren, AF Energikoisult.
Juni 1984

160 Försök for fastställande av typlastfall vid typprov-
ning av mantelrörskarvar till fjarrvärmek ulvenar
Bernt Oddving. Studsvik Energiteknik.
Juni 1984

161 Kvalitetsbedömning av kol för rasteldade anlägg-
ningar.
Mikael Palmgren, AF Energikonsult AB.
Juni 1984

162 Mottagningsfickor för kol och andra fasta bränslen.
Gunnar Permtus, AF Energikonsult.
Juni 1984

163 Kolvariationer och leveransuppföljning
Del I Sammanbindande del
Lennart Ryk. VBB
Okt 1984

164 Kolvariationer och leveransuppföljning
Del 2 USA Kol
Lennart Ryk VBB
Okt 1984

165 Kolvariationer och leveransuppföljning
Del 3 Skånskt stenkol
Lennart Ryk, VBB Kolgruppen
Okt 1984

166 Reduktion av svavelemission genom kalk-
injektion i förbränningsanläggningens eldstad
- reaktionskinetisk studie
Gunnar Svedberg, Daniel Simonsson, KTH
Okt 1984

167 Erfarenheter av korrosionsskydd i havsvatten-
system i de Nordiska länderna
Sture Henrikson, Korrosionsinstitutet
Okt 1984

168 Havsvattenkorrosion -
Praktikfall juli 1983 - juli 1984
Sture Henrikson, Korrosionsinstitutet
Okt 1984

169 Träddeisterminaler Systemstudier
Karm Segerud, AF.Energikonsuit AB
Nov 1984

170 Spänningar i fjärrvärmeledningar
Sture Andersson, Asea Atom
Sture Andersson, Malmö Energiverk
Dan Olofsson, VBB Malmö
Nov 1984

171 Flygaska tom fyllmedel i papper
Tom Lindström Sv. Trtforskn inst.
Urs WågbergSv Treforskn inst
Nov 1984

172 Undersökning av egenskaper vid deponering
av rtstprodukter frin PFBC-eMiggningen
vid Oresundsvarket
Christer Nilsson. Thomas Gustavsson, Sydkraft
Nov 1084

173 Automankutrustning för samdrift av el-och
Oljepannor
Jan Hamrefars, AF Energikonsult
Nov 1984



Rapportförteckning (forts.)

174 Lastparameter till förenklad typptovntnq
•v kulvertar. Rtsuiui av fältprov
Tor Rundström. Studsvik Energiteknik AB
Jan. 1985

175 Problem vid tidning med i unga eldnings
Oljor.
Jackie Bergman. AF Energikonsult AB
Jan. 1985

176 Utvärdering ev sotnmgjmetoder.
Rolf Skaardal. VBB
Jan 1985

177 Svavelmamingaf vid kol trabransieeirtai
kraftvar meverk.
Stefan Malin. Leif Astrom. EKONO
Jan 1985

178 Hetiorr rökgasavsvavitng
Mana Girding, Gunnar Svedberg. KTH
Jan 1985

179 Kompositpeiiets av kol -
Bindmedelsutrednmgsamt testning av
pellets vid höga temeraturer
Valdemar Knstensen. VBB
Jan 1985

180 Klor i kol
Per Eländer SGI, Bengt Lanngren IKP.
Tom Lundgren SGI. Känn Person AF
Energikonsult AB
Jan 1985

181 Dnfterfarenheter frjn anläggningar
med filterpatroner
Folke Persson. AF Energikonsult
Jan 1985

182 Kalkstensinsprutnmg for tvavelremng
av rökgaser
En lagesrapport avseende insatser vid
IFRF t om 1983
Goran Blomqvist, Studsvik Energiteknik
AB
Jan 1985

183 Undersökningar av reduktionen av
organisk substans vid anläggningar for
omvänd osmos
Folke Persson, Bo Ramsback. AF
Energikonsult
April 1985

184 Analys av vårmekulvenar
inom gruppcentral tekniken
Birger Abrahamson Fjärrvärmebyrän AB
April 1965

186 Spänningsanalys av fjärrvärme
ledningar
Sture Andersson, Malmö Energiverk,
Dan Olofsson, Scandiaconsult,
Jan Molin, Hikan Carlsson VBB
April 1985

186 Bildning och begränsning av NO x vid
naturgasförbränning
Hans Edner, Göran Holmstedt.
Svante Wallm. Institutionen
för fysik Lunds Tekniska Högskola
April 19K>

187 Metoder för apfrning av
gasläckage i marknät
UH Levverentz
Drn:t?knr$ka institutionen,
Malmö
April 1965

188 Slaggning. fouling och korrosion
vid koleldning Litteraturstudie
Margaretha Bengtsson. Göran
Blomqvist. Studsvik Energiteknik AB
April 1965

189 Överföring av spillvärme
eller primärvärme på Unga avstånd —
kompletterad med enklare kartläggning
av spillvärmekällor
Bo Jacobsson, AF-Energikonsult
April 1985

190 Kontrollmetoder för isolerfyllning
vid kulvertskarvning
Tor Rundström, Studsvik Energiteknik AB
April 1985

191 Ateranvändning av produkt
från rökgasavsvavling enligt
den vål-torra metoden
Leif Lindau. Fläkt Industri AB
April 1985

192 Korrosionsinhibitorer för
mellan kylsystem
Ivan Falk, Lena Suhr,
Studsvik Energiteknik AB
April 1985

193 Stress corrosion craking
resistance of alternative
reheater tube materials
Anders Molander. Bo Rosborg
Studsvik Energiteknik AB
April 1985

194 Safety evaluation and risk
assessment - Bycoguard MP-4S
R. Leimgruper Research and
Consulting Company AG
Juni 1965

195 Drifierfarenheter trän dosering av
polvamin preparat för konditionering
av matarvanen, pannvanen och
kondensat
Folke Persson, AF Energikonsult
Juni 1965



Rapportförteckning (forts.)

196 Avgasning av mettrvanen vid ttrmisk
jfcmnvtkt
Göran Dahlén. Bo Jacobsson
Hans Åkesson. AF-Energikonsult AB
Augusti 1985

197 Kontroll övar brände- hiftförhållandet
i pulverbrännare.
Martin Gierse. Jan Sieurin
Studsvik Energiteknik AB
Augusti 196S

196 Korrosion vid tubroster i trlbransleeldade
hetvattenpannor - Filtprov från Vilhemina
Värmeverk 1983-1984
Eric Noretius. AF Energikonsult AB.
Fredrik Bruno AF-IPK AB
Augusti 1985

199 Industriell gasanvandning
- speciella tillämpningar
Roland Wimmersted. Lund
Tekniska Högskola
Augusti 1985

200 Rökgasrening — sammanställning
av Banelie rapporter och andra
Marita Linné, Ener Crtem AB
Augusti 1965

201 Friktionsfixerade fjarrvårmeledningar.
Faltmatningar i Lund. Del 2.
Dan Olofsson, Scandia-Consult. Jan Molin VBB
Kun Bergendorff, Lunds Energiverk
Augusti 1985

202 Havsvanenkorrosion - uppföljning och rådgivning
Sture Henrikson, Korrosionsinstitutet
NOV1985

203 Kolfickor - problemanalys
Lars Eriksson. Per Levén
Nov19B5

204 Heltorr rökgasavsvavling - försök i pilotskala
Maria Girding, Gunnar Svedberg
Nov1985

205 CWM-eldning
Mats Eriksson, Lars Fredriksson, Erik Larsson,
Hed Sinforn
Nov1985

206 Evaluation of Non-US Coals Emission
Performance with the Distributed Mixing Burner
A R Abele, S L Chen, S B Greene. Y Kvvan,
B J Overmoe and R Payne
Ma) 1965

207 Evaluation of Non-US Coals Emission
Performance with the Distributed Mixing Burner
A R Abele, S L Chen, S B Greene. Y Kwan.

B J Overmoe and R Payne

Maj 1985

206 Prov med 5 MW hetvanenpanna vid
virmeverk
Kurt Fransson
NOV1985

209 Korrosion i hevsvartensystem - inverkan av
klorering
Lennan Dahl
Nov1986

210 Rökgasmitningar och anelvsef utförda vid
Akdhems aopförbrinningsanliggning i Urreå.
Roger Moström. Owe Dahlgren.
Göran Sandström.
Nov1985

211 Matnino av kviefcsNveramiasiorter vid kcHorbrar.
ning i snabb fkiidiserad bädd.
Maria Jacobson
Januari 19B6

212 Avsvavling genom kafcinbUsning - försök i
fatttubsugn
Per Atvfors, Gunnar Svedberg
Februari 1986

213 Torveidning på rörlig snedrost vid Djupedsverket.
Hudiksvall
Claes Sparre, Mats Collin
Februari 1986

214 NO,-emissioner vid nordiska pannor större än
10 MW
Jan Sieurin
Februari 1986

215 Förbrånningsegenskapema hos polska och
ryska kol -
En litteraturstudie
Jacek Gromulski
Mars 1986

216 Karakterisering av elva kol och deras
förbranningsegenskaper
Margaretha Bengtsson
Mars 1986

217 Förbrfinningskaraktärisering av etva kol i
falltubsugn
Jacek Gromulski
Mars 1986

218 Karakterisering av tjugo kol och deras
förbranningsegenskaper
Margaretha Bengtsson
Mars 1986

219 Utveckling och provning av sond för matning
av slaggning och fouling
Margaretha Bengtsson, Niklas Berge,
Gunnar Dillner, Bertil Karlsson
Mars 1986

220 Utvecklingslinjer inom den tillämpade
naturgasforskningen
Mikael Näslund
April 1986

221 Säkerhet vid elpanneJrrtt
Bertil Köhier
April 1986

222 VWeinducerad sprickbildning i ferrrtrsk» rostfria
• t i l och titan
Sture Henrikson
April 1986

223 Växelverkan med askmineral mad kalciumaorbent i
•Mstad
Hanrik Aldén. Walter Hubner
April 1966



224 Minskning av kviveottid vid ton/förbränning
Göran Eklund, Göran Btomqvist
Mai1986

225 Kondansfcorrosion — an litteraturstudie
Lannart Dahl
Maj 1986

226 SkumutfyUnad i kuh/ertskarvar
Lare Blomqvist. John Ljungovtst
M*j19B6

227 Uppföljning av kondencorers prestanda
- förwjk med granulatbollar
Lan Bratthäll
Maj 1986

22S Utsläpp av svavel- och kväveoxider till
luft frln fasta »nläggningat
— jämförbara matningar
Göran Hellen
Maj 1966

229 Driftserfarenheter av kontinuerliga
mätsystem för övervakning av utsläpp till
hrft f l in fasta anläggningar
Max Lundström
Maj 1966

230 Optimering av avsvavling genom
kalkstensmNåsning t eldstad vid rosteldning
Anders Wahlgren
Maj 1986

231 Optimala data för 10-50 MWr
kraftvärmeverk
Nils-Ove Rasmusson
Maj 1966

232 Provning av lorvetdning p> spreaderstoker
vid kraftvärmeverket i Boris
Claes Sparre. Mats Collin
Maj 1966

233 Ateranvindning av restprodukt frän SO2-avskiljning

i lag-NOx-brännare
Hans Karlsson
Juni 1966

234 Rökgasrening och varmeåtervinning vid
aopförbranning i Avesta
Georg Schuisky, Jan Thörnkvist, Klas Hedman
Juli 1966

235 Termisk avdrivning »v kvicksilver frän kol
Ying-Hua Lee, Bengt Steen
Augusti 1966

236 Naturgasbeserade kraftvärmeverk för
fjlrrvlrmeproduktion - tekn. och ekon. aspekter
Bjarne Norén, Tord Torisson
Augusti 1966

237 Underhallsplanering av fjärrvärmenät
Thomas Asp. Anders Eriksson, Hikan Danielsson.
Stig Hlrd, Bertil Wiktorén
Augusti 1966

236 ErtMsionemitninger t4l •
HansKariuon
Oktober 1966

ton rfikgasianing

239 Reduktion av NO^genom tifcatseldning med
tit- aaat torvpuker
Göran Blomqvist
Niklas Berge
Oktober 1966

240 Barfcawattning - efcitrapport från
barkavvattningskornrninén
SPCI
Oktober 1965

241 Korrosionsprovning i stillastående och ström
mande sodasmalta vid 757°C
Stefan Poturaj
Oktober 1966

242 Materiaterfarenhetar från fluidbaddar
EhcHäggWom
Oktober 1966

243 Austenitiska rostfria stil som överhettarmete-
ria! i kolpulvareldade kraftverk -
Litteraturstudie
Börje Grönwall
Oktober 1966

244 Korrosion i klorerat nordsjö-vatten
Sture Henrikson
Januari 1987

245 Emission och reduktion av NOX i förblandade
naturgas-luftbrännare
Göran Holmstedt
Januari 1987

246 Styrning och reglering av utblåsning av
pannvatten
Folke Persson
Bo ftamsback
Januari 1967

247 Utvirdering av EMP-utspädningssystemet för
mitning av utsläpp till luft
Göran Hellen
Januari 1967

248 Uppföljning av kostnader för drift och under-
håll vid eldningsanliggningar for torv och
tradbränslen
Sven Stridsberg
Januari 1987

249 Metod för röntgenradiografering av isolerskikt i
kulvervör för fjärrvarmetodningar
Stig Dahn
Februari 1987

250 Porbildnirtg vid skarvtvetsning av stilrör med
gas
Nils Erik Hannertz
Februari 1987

251 Uppföljning av driftertarenheter med akryljon
bytare
Folke Persson
Bo Ramsbäck
Februari 1987



252 Inventering av existerande och förväntade ma-
terialproblem i ångkraftverk
Stefan Potuaj
Börje Grönwall
EncHåggblom
Februari 1987

266 Bbtsparingar i industriella ventilation-
sanläggningar
Roy Gustafsson
Juni 1967

253 Båddmaterial i pannor av fluid bäddryp
Christian Karnik
Mars 1987

254 Testning av kol och sorbenter från låg NO, •
och SO, - reduktionsförsöken vid Stigsnaes-
verket samt försöksreultat från Stigsnaesver-
ket.
Margaretha Bengtsson
Mars 1967

256 Inkoppling av varmvattenberedare vid
installation av varmepump
Göran Dihlén
Mars 1967

256 Markförlagda fjärrvärmeledningars temperatur-
höjande effekt för intilliggande ledningar
Håkan Carlsson
Jan Molin
Mars 1987

257 Skador på mantelrörskarvar
John Ljungqvist
Ben Oddving
Rolf West.n
Mars 1967

258 Spänningsanalys av fjärrvärmeledningar
Del 3 Dimensioneringsanvisningar och
dimensioneringsprogram för T-stycken
Sture Andersson
Håkan Carlsson
Jan Molin
Mars 1987

259 Kvalitetesprovning av PUR-skumisolering
John Ljungqvist
RoK Westin
Mars 1967

260 Skumkvalitet vid låga omgivningstemperaturer
Lars Blomqvist
John Ljungqvisi
Mars 1967

266 Energiredovisning i an massa - och
pappersindustri
Lennart Delin
Christer Martinsson
Johan Nygaard
Maj 1967

267 Undercentraler - Litteraturstudie av tidigare arbeten
Raija Leppanen
Maj 1967

268 Förstudie av viktiga strömningstekni-
ska fak r or er vid inblåsntng av kalkpul-
ver för evsvavlmg av rökgaser
Lars Ljung
Juni 1987

Kondenserade vittagaspanna med rök-
gesåtervärmning- en anpassning till
svenska förhållanden
Mikael Nas'und
Juni 1987

170 Biandskarvar i ångpannor -
litteraturstudie
Börje Grönwall
Juni 1987

271 Emission vid byte av gaskvalitet
Mikael Näslund
Juni 1987

272 Avkylning av fjärrvärmevatten i befintliga
abonnentcentraler
Annika Winberg
Sven Werner
Augusti 1987

261 Angstrflevärmepump för värmeåtervinning ur
förbränningsgaser
Per Lundqvisi
April 1987

273 Bestämning av värmevärde för fasta bränslen
Lars-Henrik Osterholm
Lars Andersson
Augusti 1987

262 Test av referensgaser. SO2 och NO
Göran Hellen
Maj 1967

263 Kvicksilveravtkiljning i filteraskor
Björn Hall
Even Ljungström
Oliver Lindqvist
Maj 1987

274 Optimering av avsvavling genom kalkstensinsprut-
ning i eldstad vid rosteldning i Kalmar
Jan Abom
Augusti 1987

276 Sameldningsförsök mad kotpurver och träpulveri
befintlig oljecentral
Gunnar Thaning
Augusti 1987

264 Humus kontrollmetoder - bestämning av
TOC-hilter i ppb-området med analys-
instrument från Banstead och Xertex
Ivan Falk
Maj 1987

276 Restprodukter från förbränning i fluidiserande
bädd- egenskaper vid dtponeringoch återanvänd
ning
Christer Nitsson
Augusti 1967



277 Metorter for matning och kontroll av
putverbränsle/lutt-fldde
Adil Karim
Augusti 1987

278 KontinusfJig mätning av SOfc. NO. CO2 och flöde
Gunnar Nyquist
Jonas Radö
Vaclac Veseiy
Oktober 1967

290

KontinuerKg övervakning av utsläpp
« hjft i Västtyskland.
Lagar, mätinstrument och driftserfdrenheter
Gunnar Nyqvist
Börje Borgström
Göran Hellen
December 19B7

NOx - Utsläpp f»ån (preaderstokerpannor
Litteraturstudie
Anna-Karin Hjalmarsson
December 1967

279 Sekundär tillförsel av trä- och torvpulver vid
fcolpulvereldning. En undersökning av inflytandet
p l NOx-emissionen
Lars Rudling
Oktober 1967

280 NOx-mätningar i Södertälje och Helsingborg,
Etapp 1, mätningar vid Igelstaverket
Kurt Fransson
Oktober 1967

281 Erfarenheter av korrosion och korrosionsskydd
i de svenska värmekraftverkens saltvansnsystem.
Sture Henriksson
Oktober 1987

282 Korrosionsprovning av rostfria st£i i
klorerat havsvatten vid 45°C
Sture Henriksson
November 1987

283 Utvecklingsläget för heitorr rökgasavsvavling
i Förenta Staterna
Gunnar Svedberg
Oktober 1987

284 Studie över kombinationen förbrännings-
teknik/värmeåtervinning ur rökgaser
vid förbränning av olika fasta bränslen inom
effektintervaller 0.5 - 10 MW
Lars Wrangensten
Oktober 1987

285 NO(-optimenng Wanderrosl
Prov hos Perstorp AB
Claes Sparre
Oktober 1987

286 Larmsystem-Kompabiliiet
Christer Bodin
John Ljungqvist
Tor Rundström
December 1987

287 Energisystemstyrning i värmeproduktions-
fnlägpning-Förstudie
Lars Wester
Robert Schuster
December 1987

288 Rökgaskondensering-Beskrivning av
installationer och drifierfarenheter vid
tribränsieeldade anläggningar
Göran Dahlen
U n HéQQlunö
December 1987

291 ErosJonskorroaion i éngledningar
Juri Tavast
Mars 1968

292 Inventering av materialtekniska erfarenheter
av svenska fluxtoäddar
Eric Haggblom
Mars 1988

233 Studie över möjligheten till ökad elproduk-
tion i industrier och kraftvärmeverk med ut-
nyttjande av befintliga pannor
Lars Wrangensten
Mars 1988

294 Ackumulatorsystem för driftutjämning
Bertil Köhler
Mar* 1988

295 Undersökning av fyrereduktion med surfit-
mgenererad anjonbytare
Folke Persson
Bo Ramsbäck
Mars 1988

296 Absorptionsvirmepumpars konkurrenskraft
Göran Dahlen
Jan Nordling
Mars 1988

297 Avgasning av späd- och precessvanen
Folke Persson
Björn Carlsson
Mars 1968

298 Inventering av datorprogram för simulering
och optimering av fjärrvärmesystem
Hans Granseli
Anders Östergren
Mars 1988

299 Torv- och fliseldning i identiskt lika
anläggningar
Per-Erik Appelberg
Bengt-Olof Hecktor
Mars 1988

300 Korfickor - Problemanalys - Kolflode
Lars Eriksson
Per Levén
Per Lysedal
April 1988

301 Användning av restprodukt för täckning av
avfallsupplag
Erik Mattsson
Ulf Ovariort
April 1988

302 Diagnostikutrustning för 2-stegskopplade
abonnentcentraler
Ulf Jansson
April 1988

303 Korrosion i kondenserande rökgas.
Fältförsök etapp I och II
Marian de Pourbaix
April 1988



304 Konditionimedel for hetvatten- och ång-
pannesystem
Ivan Falk
April 1968

317 On-line instrument för 6v«rvakning
•v kvaliteten hos vanen och Inga vid energi-
produktionaanttggningar • an marknadsundersökning
Natanael Fahlgren
Folke Persson

306 Eldning med avfaNsbrånslen i flukJiserad b*dd
Undersökning av dotommillsats. påverkan pl
beläggningar och sintringsegenskaper.
Lars Rudling
Mai19B8

306 Utspidningssystem för matning av utsläpp till luft.
Erfarenheter av lingtidsdrift.
Gunnar Nyqvist
Jonas Rado
Vaclav Vesely
Maj 1966

318 Sankt drifttemperatur i fjerrvirmenat - konsekvenser
i dictributinssystemet
Jan Molin
Ronny Nilsson
Helge Bergström
0*11968

319 Högtemperaturoxidation av jtmbaserade och nickel
baserade metaller
En litteraturstudie
UK Engman
Okt1968

307 Ouplexa rostfria stål för kraftverkstitlämpningar
Litteraturstudie
6or,e Grönwall
Augusti 1988

320 Leveranssakerhet vid vfrmedistribution
Lennart Josefsson
Hans Åkesson
Okt 1968

306 Duplex a rostfria stil för kraftverkstillampningar
Spänningskorrsionsprovning i syre- och klorid-
lialtigt högtemperaturvatten
Anders Molander
Augusti 1988

321 Undercentralers reglering
Michael Thiede
Okt 1968

309 Repeter- och reodueerbarhet vid beståmnng av
•vavelhalt i lågsvaviiga kol.
Karin Berlund
Margret Månsson
Björn Lundgren
Augusti 1988

310 LAgtemperaturkorrosion på eftereldytor i het-
vattenpannor vid eldning med torv och tradb-
rinsle
Leif Kiessling
Augusti 1988

311 * ermisk NOx-reduktion med additiv
Karin Persson
Augusti 1988

312 Låg NOx-Brannare för tung
eldningsolja
Roben Schuster
Okt 1968

313 IR-strålare för industriellt bruk
Michael Johansson
Ake Jansson
Okt 1988

314 Rekuperativa och regerativa brannare i
industriella processer
Sören Dahlin
OKI 1988

315 Skumkvalitet vid låga omgivnings-
temperaturer och varierande madiarörtemperatumr
Johan Ljungqvist
Okt 1968

316 HUMUS. SONDERDELNIGNSPRODUKTER
Analysmetodik för identifiering och bestämning
av kolväten
Kriftofer Warman, MHjökorwulterna
Ivan Falk, Studtvik Nuclear
Okt1968




