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en lösning – för varje igensättning
Kalkbeläggningar, rost, fettklumpar eller mikrober. Orsakerna till försämrad värmeöverföring i en värmeväxlare kan vara många. 
Med rätt kemikalie kan man lösa problemen med beläggningar och proppar.

hos noRReneRgi i Solna pumpas 
kallvatten upp från sjöbotten. Ky-
lan ska nämligen användas i fjärr-
kylsystemet. Överföringen sker 
genom värmeväxlare och med 
sjövattnet följer diverse smuts och 
föroreningar som fastnar och sät-
ter igen värmeväxlartuberna.

– Vi får passa på att göra under-
håll på en värmeväxlare i taget och 
spola rent nu på försommaren. Se-
nare i sommar kommer efterfrågan 
att bli större och då kommer alla 
att gå för fullt, säger Michael Ny-
gaard, driftstödschef på Norrenergi 
i Solna.

Till sin hjälp har han företaget 
Chemiclean som specialiserat sig på 
att rena olika typer av energisystem 
för att spara resurser och energi.  
Norrenergi har valt att utbilda sin 
egen driftpersonal för att själva kun-
na utföra rengöringen på plats med 
hjälp av specialutformad utrustning.

näR tubväRMeväxLaRen hos  

Norrenergi ska rengöras kopplas 
den loss från systemet med två 
ventiler. Därefter kopplas special-
utrustningen till växlaren för att 
pumpa in och ut den kemikalie-
blandning som ska lösa upp alla 
beläggningar. För att lyckas finns 
flera olika parametrar för att upp-
nå rätt effekt: temperatur, typ av 
kemikalielösning, flöde och tid. I 
det här fallet används en lutbase-
rad lösning som ska pumpas runt i 
systemet i ett dygn vid 50 °C.

– Vår uppgift är att använda rätt 
blandning av kemikalier som kan 
lösa upp den problematiska belägg-
ningen. En del gör egna blandning-

ar av citronsyra 
och fosforsyra 
som kan vara ef-
fektiva, men de 
får inte börja 
lösa upp ytan på 
metallen. Då kan 
värmeväxlaren 
börja läcka eller 
så bildas nya be-
läggningar ännu 
lättare efteråt, 

säger Rafael Ospino, marknadschef 
vid Chemiclean.

Enligt honom är energisektorn 
duktig på att hålla sina värmeväx-
lare rena. Större industrier brukar 
ha hyfsad koll, men hos mindre in-
dustriföretag och fastighetsbolag 
är kunskapen sämre. Beläggningar 
försämrar värmeledningsförmå-
gan och till slut kan flödet strypas 
helt med haverier som följd. Att 
själva värmeväxlaren går sönder 
kan vara det minsta problemet, när 
kylning av kritiska funktioner som 
till exempel serverhallar slutar att 
fungera.

– Igensättningar i fastigheter kan 
leda till att styr- och reglersystemet 
inte fungerar som det ska. Det är 
inte så smart om kylsystemet kyler 
delar av byggnaden på vintern, sam-
tidigt som värmesystemet måste 
kompensera och kräma på extra 
värme, säger Rafael Ospino.

enLigt honoM äR kvarglömd gly-
kol efter provtryckning av värme-
pumpar och värmeväxlare en av de 
vanligaste orsakerna till havere-

rade system. Mikrober kan livnära 
sig på restglykolen som bryts ner 
till olika organiska syror, exempel-
vis oxalsyra, med sänkt pH-värde 
som följd. Korrosionen ökar och 
rostpartiklar kan sätta igen tuber 
och ventiler eller med hjälp av höga 

flödeshastigheter orsaka erosions-
skador på rörväggar och rörböjar.

andRa vanLiga anLedningaR till 
korrosion i system är att de slutna 
systemen inte är avgasade, kvaliteten 
på glykolen är bristfällig eller så är 

glykol- och därigenom inhibitorkon-
centrationen för låg, vilket gör att gly-
kolen bryts ned till korrosiva syror.

Vissa energibolag rengör sina 
mest utsatta värmeväxlare fem 
gånger per år, vilket är en väldigt 
tät rengöringsintervall.

– Jag har ju ett intresse av att in-
dustrin rengör sina värmeväxlare, 
men vi brukar säga att sjövattenväx-
lare bör rengöras varje år, kylväxlare 
vart femte år och värmeväxlare vart 
sjunde år, säger Rafael Ospino. c
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Rafael ospino, 
marknadschef 
på chemiclean.

christer de la dette står framför den 
specialutrustning som driftspersonalen 
på norrenergi ska handha själva.

trycket ger en direkt  
indikation på hur  
smutsigt och igensatt 
systemet är. ju mer 
beläggningar desto  
högre tryck.

thomas jonsson riggar specialutrustningen 
för att skölja igenom tubvärmeväxlaren med 
en natriumhydroxidbaserad lösning.

thomas jonsson och christer de la dette står vid 
rengöringsutrustningen och diskuterar för- och 
nackdelar med de olika kemikalieblandningarna.

thomas jonsson på chemiclean har riggat 
utrustningen till norrenergis tubvärmeväxlare 
för rengöring.

Låt naturen kyla!
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Genom att avdunsta vatten erbjuder evaporativa kyltorn och kondensorer 
en enkel och ekonomisk lösning för många kylbehov. Våra korrosionsfria 
kyltorn från MITA är modul-baserade med kyleffekter från 18 kW till 14 MW.

Industrins partner inom 
värme-, kyl- och process-

teknik sedan 1912


