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Sammanfattning 

Arvika Fjärrvärme AB bedriver produktion och distribution av fjärrvärme till ca 300 

kunder runt om i Arvika. Värmeproduktionen består av en BFB-panna som matas 

med bränslet GROT (grenar och toppar) och levererar en maxeffekt på 30 MW. För 

att driva anläggningen förbrukas i snitt 60 m3 vatten per dag från stadsvattennätet för 

spädvattenförberedning, sotning och processkylning.  

I denna typ av värmeproduktion som Arvika Fjärrvärme bedriver doseras svavel. 

Detta är ett resultat av ett tidigare examensarbete som visade att vid en dosering av 

svavel bildas det färre farliga rökgaser som kan uppstå vid förbränningen. GROT är 

ett bränsle som innehåller höga halter fukt vilket innebär att höga mängder kondensat 

bildas vid förbränningen, i snitt 100 m3 per dag. I dagsläget renas kondensatet 

tillräckligt för att möta de gränsvärden för att kondensatet ska få spolas ner i 

avloppet. Detta uppnås genom en sandfiltrering och pH-neutralisering.  

Idag är Arvika Fjärrvärme utrustade med ett reningssteg för spädvattnet bestående 

av ett avhärdningsfilter samt membranfilter. Detta skapar goda förutsättningar för att 

rena kondensatet och återcirkulera det i processen. Funderingar som uppstår är vilka 

farliga ämnen som kondensatet kan innehålla samt hur kondensatsammansättningen 

påverkas av svaveldoseringen. Dessutom ställer sig värmeverket frågan om det 

renade kondensatet kan ersätta förbrukningen av stadsvattnet och slutligen om 

kondensatet kan renas och användas som spädvatten i processen.  

Genomförandet av arbetet baserades på ett fullskaligt försök under två driftfall på 9 

samt 18 MW. Tanken som samlar upp allt kondensat efter rening i sandfiltret och pH 

neutraliseringen kopplades på i steget för spädvattenrening. På så sätt pumpades 

kondensatet igenom och renades i avhärdningsfiltret samt membranfiltret. 

Analysunderlag samlades in före samt efter rening av kondensatet.  

Förutom de ämnen som Arvika fjärrvärme undersöker förkommer höga halter 

alkalinitet i kondensatet som bidrar till bildning av pannsten. Svaveldoseringen som 

Arvika fjärrvärme jobbar med kan vara orsaken till de höga koncentrationerna av 

sulfat. Det visar sig dock att både sulfatet och alkaliniteten renas bort i 

membranfiltret. 

Mängden kondensat som bildas kan inte helt ersätta hela vattenbehovet men 

definitivt stora delar. Kondensatet kan användas som spädvatten om 

retentionsgraden för ämnena anses hög nog. Det visar sig dock att två ämnen, klorid 

och sulfat, kan skapa problem för membranfiltret. För att undersöka detta bör 

kondensatet testas under en längre tidsperiod för att se vilken påverkan klorid och 

sulfat har i längden. 

  



 
 

Abstract 

Arvika Fjärrvärme AB is manufacturing and distributing district heating to around 

300 customers in Arvika. Heat production consists of a BFB boiler fed with GROT 

fuel (branches and peaks) and delivers a maximum power of 30 MW. In order to 

operate the plant, an average of 60 m3 of water per day is consumed from the urban 

water network. The water consumption is divided between water treatment, sooting 

and process cooling.  

In the processes, sulfur is dosed to obtain a more complete combustion of the 

hazardous flue gases that can occur. This is a result of previous thesis made for 

Arvika fjärrvärme. GROT is a fuel that contains high levels of moisture, which 

means that a high amount of condensate is formed during combustion, averaging 100 

m3 per day. At present, condensate is sufficient to meet the condensate limit values 

to be flushed into the drain. This is achieved by sand filtration and pH neutralization.  

Today, Arvika heat production is equipped with a purification stage for the feed 

water consisting of a softening filter and membrane filtration. This creates good 

conditions for cleaning the condensate and recirculating it in the process. Questions 

for this study are which hazardous substances the condensate can contain and how 

the condensate composition affected due to sulfur dosage. In addition, Arvika 

fjärrvärme wants to find out whether the purified condensate can replace the use of 

the urban water and, finally, if the condensate can be purified and used as feed water 

in the process. 

The execution of the work was based on a full-scale attempt in two operating cases 

of 9 and 18 MW. The tank collecting all condensate after purification in the sand 

filter and pH neutralization was coupled to the feed water purification stage. Thus, 

the condensate was pumped and purified in the softening filter and membrane filter. 

Assay substrates were collected before and after purification of the condensate. 

In addition to the topics that Arvika investigates, high levels of alkalinity were found 

in the condensate. The sulfur dosage that Arvika technology works with can be the 

cause of the high concentrations of sulphate. However, it appears that both the sulfate 

and alkalinity were purified in the membrane filter. 

The amount of condensate formed cannot completely replace the entire water 

requirement, but definitely large parts. The condensate can be used as feed water 

based on the retention rate for all substances. However, it appears that two 

substances, chloride and sulphate can create problems for the membrane filter. To 

investigate this, the condensate should be tested over a longer period of time to see 

the affect the chloride as well as the sulphate in the long run. 
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1.0   Introduktion 

Examensarbetet utfördes vid Arvika Fjärrvärme AB på deras 

värmeproduktionssystem bestående av en BFB panna (Bubblande fluidiserad bädd) 

med RAK (rökgaskondensering). Pannan matas med GROT som är grenar och 

trädtoppar dvs. spill efter att skördaren apterat trästockarna vid diverse 

skogsavverkningsarbete. Värmeverket är kopplat till ett fjärrvärmesystem som förser 

ca 300 kunder runt om i Arvika med värme.  

Vid förbränning av ett bränsle som GROT, uppstår det höga mängder 

rökgaskondensat då GROT är ett bränsle med höga halter av fukt. Beroende på lasten 

på pannan bildas det upp till 100 m3 rökgaskondensat per dag. Detta innebär att höga 

mängder vatten spolas ner varje dag i avloppet. Vatten som Arvika fjärrvärme kan 

rena och ersätta stadsvattensförbrukningen med.  

 Idag är Arvika fjärrvärme utrustade med två stycken reningssystem. Det ena 

reningssystemet som renar stadsvatten till spädvatten är uppbyggt av ett 

avhärdningsfilter som tar hand av hårdheten i vattnet samt en omvänd osmos 

(Reverse osmosis RO) som tar hand om mindre partiklar i form av konduktivitet. 

Efter dessa två förbehandlingar förs vattnet vidare till matartanken där resterande 

syre som förekommer i vattnet avgasas. Det andra reningssystemet är byggt till för 

rening av rökgaskondensat då det finns några riktlinjer som Arvika fjärrvärme måste 

följa innan vattnet får släppas ut i avloppet.  

Detta reningssystem är uppbyggt av en slamförtjockare samt ett sandfilter. Sandfilter 

är ett filter som jobbar med att rena suspenderade ämnen som bildas vid 

förbränningen. Slamförtjockaren tar hand om slammet som bildas i sandfiltret. När 

slammet har uppkoncentrerats bränns det inne i pannan och hamnar slutligen i 

pannans flygaska.  

Kondensatet som bildas vid förbränningen hos Arvika fjärrvärme innehåller låga 

koncentrationer av olika ämnen. Många av de skadliga ämnena har låga 

koncentrationer och påverkar inte systemet negativt. 

Dessa ämnen är bl.a. järn, kalcium, magnesium samt suspenderade ämnen. Utav det 

data som Arvika fjärrvärme redovisar idag på det renade kondensatet finns det ett 

ämne som fortfarande kan skada processen på grund av sin höga mängd, mangan. 

Mangan är en metall som liknar järn och i kontakt med syre bildar manganoxid. 

Manganoxid bildar svårborttagliga avlagringar som kan skapa problem i 

rörledningar genom att förtäta dem. (Mindat 2017) 

Arvika fjärrvärme använder sig av svaveldosering i sin BFB-panna detta för att få en 

mer fullständig förbränning samt minskning av bildandet av kolmonoxid (CO). Detta 

är ett resultat av ett tidigare examensarbete som genomfördes på Arvika fjärrvärmes 

energianläggning. Examensarbetet påvisade att dosering av svavel minskar 
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utsläppen i form av kolmonoxid genom att under 79 dagar mäta CO – utsläppen vid 

dosering av svavel samt ingen dosering av svavel. Se bilaga 1. (Lennstam K., Björk 

J. 2014) 

Varför dosering av svavel minskar bildandet kolmonoxid är ännu inte klarlagd. Men 

tillsats av svavel minskar bildandet av kolmonoxid är bevisat bortom allt tvivel. Det 

har genomfört liknande försök på olika fjärrvärmeverk främst i Sverige och 

Danmark. (Lennstam K., Björk J. 2014) 

”Det finns två anledningar till att kunskapen inte är fullständig: Den komplexa kemin 

under förbränningen och experimentella svårigheter. Dessutom beror förloppen i en 

stor volym som en panna inte bara på kemin” (Bjurström 2008) 

Eftersom GROT är ett bränsle som innehåller låga halter svavel har inte en 

kontrollerad tillsats av extra svavel stor påverkan av den totala 

svavelsammansättningen för askan, rökgaserna eller kondensatet hos Arvika 

fjärrvärme. Det är visserligen högre värden än innan dosering men håller sig 

fortfarande under de satta gränsvärdena. Doseringen av svavel samt andra två viktiga 

parametrar: pannlast samt fukthalt i bränslet förändrar sammansättningen av 

rökgaskondensatet som bildas. Det finns en fundering kring vilka ämnen som bildas 

vid förbränning samt om dessa ämnen går att rena till en grad där rökgaskondensatet 

kan renas och återanvändas som spädvatten med rening i det befintliga 

spädvattenreningsteget. Svavlet som tillsätts resulterar i att pH i kondensatet blir 

lägre än vanligt och högre koncentrationer av lut behöver doseras. Lut i sin tur 

påverkar konduktiviteteten i vattnet vilket kan vara ett problem för avsaltningsfiltret. 

(Lennstam K., Björk J. 2014) 

Syftet med arbetet är att undersöka om svaveldoserade värmeverk har möjlighet att 

återanvända rökgaskondensatet till spädvatten. 

Eftersom Arvika fjärrvärme idag har en bra reningsprocess med bl.a. en jonbytare 

och en omvänd osmos finns det goda möjligheter att rena kondensatet via samma 

krets. Mangan liksom kalcium och magnesium är katjoner. Eftersom jonbytaren som 

Arvika har installerat idag är en katjonbytare är idén att den ska även kunna klara av 

att rena bort manganet. 

Målet med arbetet är att utreda om det befintliga reningssteget som Arvika 

fjärrvärme har idag klarar av att rena rökgaskondensatet så att det blir godkänt för 

vattnet att återanvändas som spädvatten. Det ska dessutom utredas i vilka 

koncentrationer följande ämnen och egenskaper förekommer i kondensatet både före 

och efter rening: alkalinitet, nitrat, klorid, fosfat, sulfat samt konduktivitet. 
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1.1 Frågeställningar 

 Eftersom Arvika fjärrvärme jobbar med Svavel dosering i sin anläggning hur 

kommer detta påverka kondensat sammansättningen? 

 Hur stor är koncentrationen av ämnen som förekommer i rökgaskondensatet 

och renas de bort tillräcklig för att använda vattnet som spädvatten i pannan? 

 Om ämnena inte kan renas bort med det befintliga reningssteget, vad behöver 

fabriken komplettera med för att åstadkomma en fullständig rening? 

 Idag används det mycket råvatten till bl.a. spädvatten, processkyla samt 

sotning varje dag. Förutsatt att kondensatet kan renas, kan det ersätta 

användningen av råvattnet? 

 Hur påverkas jonbytarnas regenerering efter att ha renat kondensatet? 

Behöver man använda mer salter för att spola igenom och återladda filtren 

med natrium? 
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1.2   Avgränsningar 

 Detta examensarbete omfattar rening av rökgaskondensat till 

spädvattenstandarder, matarvattenstandarder undersöks inte i detta arbete. 

 Resultatet i arbetet är baserat på utrustning och komponentkapacitet för en 

totalt installerad effekt på 30 MW. Med rätt dimensioner på komponenter kan 

detta examensarbete tillämpas för alla typer av värmeanläggningar vars 

energikälla består av ett trädbränsle. 
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1.3   Vattenkemi i energianläggningar 

Vatten som kommer från olika källor, exempelvis kommunaltvatten, ytvatten eller 

grundvatten måste genomgå en behandling så att oönskade ämnen som vattnet 

innehåller inte kommer i kontakt med olika typer av komponenter i en 

energianläggning. Dessa typer av föroreningar kan delas in i olika grupper: salter 

(mineraler), gaser, organiskt material, fasta partiklar samt mikroorganismer.  

Halten föroreningar i vatten betecknas med SI – enheter. Exempelvis 

substansmängden betecknas med enheten Mol. Enheten Mol innehåller ett bestämt 

antal atomer, molekyler eller liknande element av denna substans. Inom kemin anges 

substansmängden i enheten ekvivalent som är en Mol laddning. En annan viktig 

enhet inom kemin är koncentration som betecknas med M, mol per liter lösning.  

Inom matarvattenkemin används enheten ekvivalent främst vid jonbytemassornas 

kapacitet. Men också vid beräkning av vattnets alkalitet som betecknas 

ekvivalenter/liter. Det är viktigt att känna till antalet laddningar i vatten med olika 

jon slag. Vid exempelvis avsaltning med hjälp av en jonbytare där vattnet innehåller 

en mol Cl – (klorid) samt SO4
2- (sulfat) är det viktigt att inse att efter jonbyte erhålls 

3 mol H+ (vätejoner) efter jonbytaren.                     (Hellman H. et al. 2015) 

1.3.1 Salter 

Salter med ett annat ord är jonföreningar. Dessa jonföreningar delas in i två 

kategorier, positivt laddade katjoner och negativt laddade anjoner, sammansatta på 

de sätt att nettoladdningen blir lika med noll.  

Ett känt exempel är natriumklorid som består av en Na+ jon samt en Cl- jon, en katjon 

och en anjon: 

Na+   +      Cl-     →      NaCl .1  

Ett annat exempel är kalciumklorid som består av katjonen Ca2
+ och anjonen Cl-. I 

detta fall krävs det 2 st. klorid joner så att laddningen blir noll. 

Ca2+   +    2Cl-    →     CaCl2 .2 

Joner förkommer i flera olika slag, de kan bestå som en enskild atom som kloridjonen 

Cl- eller flera sammansatta atomer, exempelvis sulfatjonen SO4
2-.  Joner kan 

förekomma i organiska samt oorganiska former, exempelvis den organiska 

acetatjonen CH3-COO-  eller den oorganiska natriumjonen Na+.  (Hellman H. et al. 

2015) 

Joner i fastform bildar kristaller av olika slag. Men när salterna läggs i vatten så löses 

de upp. En sådan process kallas för att jonerna dissocierar, vilket innebär att de kan 

fritt röra sig i lösningen oberoende av varandra.  (Hellman H. et al. 2015) 
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Ett exempel där kalciumsulfat har dissocierat i en kalcium jon samt en sulfatjon.   

CaSO4     →    Ca2+    +    SO4
2- .3 

1.3.2 Konduktivitet 

Konduktivitet (ledningsförmåga) är ett sett att undersöka mängden salter vatten 

innehåller. När salt löser sig i vatten bildas det joner. Jonerna är elektriskt laddade 

och därmed leder de ström. Konduktiviteten mäts genom att skicka en elektrisk ström 

genom vattnet. På det sätt kan man mäta ledningsförmågan och bestämma 

konduktiviteten. Jo högre koncentration av joner (salter) desto högre 

ledningsförmåga och högre konduktivitet. Enheten för konduktivitet definieras av 

resistansen ohm i en vätskepelare med längden 1 cm och fält arean 1 cm. Den 

korrekta SI – enheten är S/m (Simens/meter).   (Hellman H. et al. 2015) 

Konduktivitet är ett mått på alla de förekommande jonerna i vatten. Vilket innebär 

att det inte går att undersöka vilka joner som befinner sig i vattnet, utan summan av 

samtliga. Konduktiviteten i vatten är beroende av jontypen samt koncentrationen av 

den specifika jonen eller jonerna. De tre joner med högst konduktivitet värde inom 

matarvattenteknik är: Väte H+, klorid Cl- och hydroxid OH-. Vätejoner H+ har dock 

överlägset högre värde än andra joner. (Hellman H. et al. 2015) 

                  Tabell (1). Konduktivitet av joner uttryckt i µS/m 

  20 C 25 C 100 C 

H+ 328 350 646 
Na+ 45 50,1 155 
K+ 67 73,5 200 
NH4

+ 67 73,5 200 
OH- 179 197 446 

Cl- 69 76,3 207 

 

Konduktiviteten är beroende av temperaturen och ökar linjärt med ökande 

temperatur. Normalt är ökningen mellan 2.0 till 2.5 % per grad C. I väldigt rena 

vatten kan inte denna skala tillämpas. (Hellman H. et al. 2015) 

Total konduktivitet bör kontrolleras i matarvatten samt kondensat. I anläggningar där 

spädvattnet samt kondensatet är avsaltat finns det två faktorer som kan ännu ha ett 

inflytande över konduktiviteten. Det ena är som ovannämnt temperaturen och det 

andra är alkaliseringsmaterialet exempelvis ammoniak eller lut som doseras vid pH–

justeringar och därmed justerar H+ jon koncentrationen. Detta innebär att 

konduktiviteten kan ändras genom doseringsmängden av ammoniak eller andra 

alkaliserande aminer. (Hellman M. et al. 2012) 
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1.3.3 pH – Värde 

pH – Värdet är ett mått på hur surt eller basisk (alkalisk) en lösning är. När en lösning 

har ett lågt pH – värde är den sur, omvänt när en lösning har ett högt pH – värde är 

den basisk. pH – värdet är en viktig parameter inom vattenkemin då den indikerar 

vattnets karaktär. (Hellman M. et al. 2015) 

pH – värdet kan ge exempelvis svar på om vattnet är korrosivt eller ej, kan de 

förekomma olika beläggningsrisker samt om de kan förekomma någon 

miljöpåverkan. (Hellman M. et al. 2015) 

pH – värdet är ett mått på aktiviteten samt koncentrationen av vätejoner.  pH – värdet 

beräknas med den negativa 10 logaritmen: 

pH = -log [H+]  .4 

Rent vatten innehåller till mestadels vattenmolekyler och väldigt fåtal dissocierar till 

väte – och hydroxidjoner.  

Vattnets autoprotolys: 

H2O    ↔    OH-    +    H+  .5 

Jämnviktskonstanten K för vattnets autoprotolys: 

𝐊 =
[𝐇+][𝐎𝐇−]

[𝐇𝟐𝐎]
  .6 

[H2O] är nästintill konstant där av kan den ovanstående ekvationen skrivas om till:  

[H+] [OH-] = [H2O] x K = Kw .7 

Kw är vattnets jonprodukt. När man pratar om neutralt vatten innebär detta att [H+] 

=[OH-] = 10-7 mol/kg. Om vi tillsätter syra ökar mängden [H+] och mängden [OH-] 

minskar. Om man istället tillsätter en lösning med OH- minskar mängden H+. Detta 

är viktigt att känna till när man ska bestämma vattnets pH och påverka det genom 

dosering av exempelvis syra eller bas. (Hellman M. et al. 2015) 

1.3.4 Hårdhet 

Hårdhet eller hårt vatten har en väldigt stor betydelse i energianläggningar. Med hårt 

vatten menar man vatten som innehåller höga halter med kalcium eller magnesium. 

Man brukar kalla dessa två ämnen för hårdhetsbildare. Hårdhetsbildare har en låg 

löslighet i vatten därför fäller de lätt ut och bildar beläggningar. Detta är då ett 

problem i exempelvis system innehållande olika förbränningspannor, där vid de 

värmeväxlande ytorna beläggningar har lättast att bildas. (Hellman M. et al. 2015) 
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1.3.5 Syre 

Syre i vattnet är en av de stora anledningarna till korrosion på metallytor. 

Matarvattnet avgasas från syre och koldioxid. Restsyret bidrar till en bildning av 

rödbrun hematit på ytorna i matarvattentanken och ledningen fram till ekonomisern. 

Även vid väldigt låga syrehalter sker reaktionen snabbt. Det räcker med att under 

stilleståndsperioder när luft kommer in i pannan kondenserar luften på ytorna och 

frätgropar kan uppstå. (Hellman M. et al. 2015) 

1.3.6 Alkalinitet (Pannsten) 

Vatten innehåller alltid en mängd koldioxid i fri form. Koldioxiden löser sig delvist 

i vatten under bildning av kolsyra som dissocierar i två steg. Reaktionen bildar 

bikarbonatjoner (HCO3
-), karbonatjoner (CO3

2-) samt fria protoner H+. Följande 

reaktion sker när koldioxid löser sig i vatten: 

CO2    +    H2O    ↔    H2CO3 .8 

 

H2CO3
-    ↔    HCO3

-    +    H+ .9 

 

HCO3
-    ↔    CO3

2-    +    H+ .10 

Kalciumkarbonat är nästan olösligt i vatten. Dock kan de lösas till viss del om löst 

koldioxid finns i vattnet. Då bildas ett mer lösligt salt: kalciumbikarbonat (Hellman 

M. et al. 2015): 

CaCO3    +    CO2    +    H2O    ↔    Ca2+    +    2HCO3
- .11 

Det finns 2 stycken förutsättningar för att denna jämnviktsekvation ska gälla. 

Kalciumkarbonatet inte löser sig samt att de inte fälls ut. Man brukar säga att 

jämnvikten inträder när kolsyran, bikarbonaten samt kalciumjonen är i en bestämd 

jämnvikt i förhållande till varandra. Om jämnvikten inte träder in kommer 

kalciumkarbonatet i lösning eller fälls ut. När kalciumkarbonatet inte är i jämnvikt 

och fälls ut kan detta bl.a. bilda s.k. pannsten. Vattnets pH – värde samt innehåll av 

kalcium, koldioxid, alkalinitet, salthalt(konduktivitet) och temperatur avgör om 

vattnet är korrosivt eller inte. (Hellman M. et al. 2015) 
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1.4 Systembeskrivning 

Arvika fjärrvärme har idag två stycken reningssystem. Det ena är ämnat för 

behandling av spädvatten och det andra för rening av kondensat som bildas vid 

förbränning. 

Spädvattensystem – Reningssteg 

 Spädvatten 

 Avhärdningsfilter (katjonbytare) 

 Polisfilter (katjonbytare) 

 Omvänd osmos (RO) 

Rökgaskondensatsystem – Reningssteg 

 Rökgaskondensat 

 Sandfilter 

 Slamförtjockare 

 pH – neutralisering 

 Patronfilter (installerat för kondensatreningsförsöken) 

1.4.1   Spädvatten 

Spädvatten är ett förbehandlat vatten som bildas strax innan matartanken. Spädvatten 

kvaliteten är en viktig parameter för att minimera skador i processen i form av 

korrosion samt beläggningsrisker. Spädvatten kvaliteten ökar med ökande 

panntryck. Spädvatten är huvudsakligen avsaltat vatten, förr i tiden ansåg man att 

spädvattnet inte behövdes förbehandlas i anläggningar med panntryck upp till 60 bar. 

Det är dock inget som rekommenderas idag. Det finns bra teknik för att framställa 

bra spädvatten på ett ekonomiskt samt ett miljömässigt vis. Många system som 

använder sig av spädmatning är utrustade med ett RO – Membran och ett 

avhärdningsfilter. Detta är bland det mest effektiva avsaltningsteknikerna samt 

avhärdningsteknikerna som används främst idag. (Strömberg B., Harstad Svärd S. 

2014) (Hellman M. et al. 2015) 

 

1.4.2   Avhärdningsfilter 

Om vattnet i kondensatet eller i det kommunala stadsvattennätet innehåller höga 

halter med kalcium och magnesium bör förbehandlingen bestå av ett 

avhärdningsfilter. Om vattnet inte förbehandlas genom en avhärdning kan 

membranet i en RO utsättas för utfällningar och igentäppa membranet. 

Avhärdningsfilter bygger på en teknik kallad för jonbyte. I detta fall kommer 

kalcium samt magnesium tas upp av jonbytaren och ersättas med natriumjoner. 

Eftersom en jonbytare för kalcium och magnesium är en katjonbytare kommer den i 
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praktiken kunna avlägsna alla sorters katjoner exempelvis: järn, kalium samt 

mangan. Nackdelen med en katjonbytare är att halten anjoner i vattnet blir opåverkat.  

En jonbytare efter en längre drifttid blir mättad på katjoner. Då börjar man en så 

kallad regenerering där filtren spolas med natriumklorid och återladdar jonbytaren. 

Regenereringen startar med en returspolning av filtret. Flödet och bäddexpantionen 

är anpassade så att man erhåller en optimal uppluckring av jonbytarmassan och 

utspolning av de mekaniska föroreningarna. Under nästa fas tillförs filtret en utspädd 

saltlösning med ett inreglerat flöde, för att erhålla jämnfördelning och erfordlig 

kontakttid i jonbytarmassan. Kalcium och magnesium frigörs härmed och spolas till 

avloppet, samtidigt som jonbytarmassan åter mättas med natrium. Det är som 

standard att seriekoppla två stycken avhärdningsjonbytare. Detta beroende på två 

anledningar. Den ena är för att minimera tiden då vattnet står stilla. Det andra är att 

vid nödfyllningar ska det andra filtret fungera som ett polisfilter och snabbt kunna 

nödfylla systemet (Nationalencyklopedin, u å), (mtfd u å.) 

 

Figur 1. Katjonbytare, avhärdningsfilter installerade hos Arvika Fjärrvärme AB. 

 

1.4.3   Reverse osmosis (RO) 

I det flesta biobränsle anläggningar används membranteknik för att avsalta 

spädvatten samt rena rökgaskondensat. Rökgaskondensatet i sådana typer av 

anläggningar visar sig vara ganska skonsamt och lätt att rena. En typ av 

membranteknik är omvänd osmos. Den används ofta vid rökgaskondensat rening och 

möjliggör återvinning av vatten. (Axby F. 1998) 

Innan rökgaskondensatet kan skickas genom RO: n måste kondensatet gå igenom 

några förbehandlings steg. RO: n är känslig mot vissa ämnen speciellt kalcium och 

andra partiklar, exempelvis suspenderade ämnen som måste hållas låg för att inte 

beläggningar ska bildas på membranet. Kalcium tas lätt bort med avhärdningsfilter 

om vattnet visar sig vara hårt. Partiklar kan exempelvis tas bort med ett sandfilter. 

(Axby F. 1998) 
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Tekniken omvänd osmos bygger på det naturliga fenomenet osmos som finns i alla 

levande organismer. När man talar om osmos förutsätter man två stycken strömmar 

med olika koncentrationer där de skiljs åt med ett tunt membran. När dessa två ämnen 

strömmar längs det tunna membranet skiljs lösningsmedlet åt genom membranet 

men inte de lösa ämnen. Om istället den koncentrerade lösningen sätts under tryck 

kan strömningen byta håll, detta kallas för det osmotiska trycket. 

(Nationalencyklopedin, u å) 

 

Figur (2) Visuell förklaring till funktion av en omvänd osmos. De förorenade vattnet trycksätts, membranet släpper 

igenom vattnet men inte föroreningarna som stannar kvar och koncentreras upp som rejekt.  

I tekniska sammanhang består den väggen av tunna väggar bestående av ark. Dessa 

ark är väldigt starka och hålls ihop av ett stöd väv. Den aktiva ytan kallas för 

membran och kan liknas vid en silduk med väldigt små hål motsvarande mellan 0,1 

– 0,5 nm. Själva membranet är väldigt tunt och måste stödjas för att motstå höga 

tryckskillnader. RO: n förmåga att skilja åt salter har uppnåtts genom att 

membranytorna har försetts med överskottsladdningar, positiva och negativa. 

Mindre oladdade molekyler exempelvis CO2, H2O samt etanol passerar RO:n utan 

hinder (Hellman M. et al. 2015), (Axby F. 1998). 

Membranen brukar sägas att de är semipermeabla, halvgenomträngliga. Vilket 

innebär att de har förmågan att släppa igenom vatten men inte salter. Flödet som 

passerar membranet kallas för permeat och de flöde som stoppas av membranet 

kallas för rejekt. (Hellman M. et al. 2015) 

Med RO sker en förändring i de renade vattnet. Vid tester av enstaka membran 

moduler urskiljs salterna i vattnet till 99%, vid tester där vattnet har genomgått andra 

reningskomponenter renas salterna till mellan 95 – 97 %. RO är den finaste typen av 

partikelrening. Det är den tätaste av alla osmos filtreringar. Det finns andra membran 

med något större genomsläpplighet exempelvis Nano filtrering. Den typen av 

membranteknik renar ämnen så som Ca2+ samt SO4
2- till 95 % däremot ämnen som 

Na+, Cl- och HCO3
- till cirka hälften. (Axby F. 1998).   
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Ur komponentbeskrivningen för RO:n förekommer det gränser för vilka 

koncentrationer av ämnen som får släppas igenom. Två av dessa ämnen är fosfat 

samt klorid. 

1.4.4   Rökgaskondensat 

Rökgaskondensat är en produkt som vid förbränning i en panna bildas när rökgaserna 

kondenserar mot en kallare yta. Exempelvis rökgaskondensor. Huvudkomponenter 

som kan vara problematiska vid förbränning av ett bränsle är bland annat: 

aluminium, kalcium, järn, magnesium, fosfor, kisel, konduktivitet samt alkalinitet. 

Dessa ämnen och egenskaper bidrar till korrosion samt bildning av beläggningar i 

rörsystemen. Det finns stora variationer från bränsle till bränsle när det gäller 

sammansättningen av rökgaskondensat. Det är också väldigt viktigt var bränslet 

skördades någonstans, vilken mark det har stått på. Det finns tre ämnen som är 

väldigt beroende av bränslesorten: svavel, klor och kväve. Koncentrationen av 

kalcium, järn, magnesium, aluminium, kisel, konduktivitet samt alkalinitet är 

beroende på hur mycket av flygaskan som hamnar i kondensatet och hur bra den 

renas på vägen. Rökgaskondensat brukar oftast gå igenom flera reningssteg innan 

det spolas ner i avloppet eller i bästa fall återcirkuleras i systemet. (Strömberg B., 

Harstad Svärd S. 2014) (Hellman M. et al. 2012) (Hellman M. et al. 2015) 

(skogsvårdsstyrelsen u å)  

1.4.5 Sandfilter 

Sandfilter avlägsnar en stor del av suspenderade ämnen. De utsläpps kraven för 

suspenderade ämnen uppnås enkelt av ett sandfilter, reningsgraden ligger på ungefär 

10 mg/l men oftast mycket lägre. Sandfiltren designas på två sätt: Det ena sättet är 

ett sandfilter byggt med syftet att jobba kontinuerligt där de partiklarna som fastnar 

i filtret avlägsnas kontinuerligt. Den andra typen jobbar under en viss tid därefter när 

filtret blir mättad på de renade partiklarna back spolas det, och på så sätt renas och 

blir redo för återanvändning. (Hellman H. et al. 2015) 

1.4.6   Slamförtjockare 

Arvika fjärrvärmes slamförtjockare tar hand om det slammet som bildas i sandfiltret. 

Slammet upp koncentreras och skickas därefter in i pannan. I pannan bränns slammet 

i samband med värmeproduktionen och hamnar slutligen i pannans flygaska.   

1.4.7   pH – Neutralisering 

Arvika fjärrvärme innehåller två stycken pH – neutraliseringar. Kondensatet som 

bildas av rökgaserna innehåller lågt pH. (pH 5 – 6). För att följa utsläpps riktlinjerna 

måste pH neutraliseras till 7.0 innan det får släppas ut i avloppet. pH neutraliseringen 

uppnås genom dosering av natriumhydroxid (NaHO) som också kallas för lut.  
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1.4.8   Patronfilter 

Patronfilter innehåller en del patroner på vilket det filtrerande mediet sitter på. 

Filtermaterialet består vanligtvis av polypropen, bomull men även ibland glasfiber. 

Sådana typer av filter brukar oftast installeras före ett RO aggregat. Dess uppgift är 

att rena det inkommande vattnet från större partiklar som kan sätta igen membranet 

i RO: n. Storleken på partiklarna kan variera från stora metall avlagringar från 

behållare hela vägen ner till 1 mikrometer.   (Hellman H. et al. 2015) 

 

Figur (3). Patronfilter installerad innan kondensattanken. 



14 
 

1.5   Biopanna/GROT 

1.5.1   BFB – Bubblande fluidiserad bädd 

En bubblande fluidiserad bädd används oftast vid en mindre skalig 

förbränningsprocess. Det bränsle som är bra lämpat för en sådan anläggning är 

bränsle innehållande lågt värmevärde och hög fukthalt. Verkningsgraden ligger 

vanligtvis över 90 % för en BFB panna. (Alberto J., Pascal P. 2011)  

Förbränningskammarens väggar är omslutna med vattenrör som värms upp av röken 

som bildas vid förbränningen. Bädden är fluidiserad vilket innebär att i botten av 

bädden finns det munstycken som blåser syre för att skapa turbulens och en 

omblandning. Detta höjer verkningsgraden för pannan genom att omvandla 

oförbränd kol till användbar energi. Syret tillförs i tre steg till pannan. Primär, 

sekundär och tertiär på olika höjder i den lodräta riktningen. Detta utförs för att få en 

fullständig förbränning av bränslet. Temperaturen i en BFB panna ligger vanligtvis 

runt 800 – 950 c. (Alberto J., Pascal P. 2011) 

1.5.2   Gränsvärden 

Spädvattnen måste följa vissa riktlinjer innan det får kallas för det. Här kommer 

riktlinjer för spädvatten som Arvika fjärrvärme har: 

Tabell (2) Krav på spädvatten innan den kan användas i processen.                                                                                                                     

*Värde satt av komponentbeskrivningen från RO. 

Hårdhet, ca (mg/l) 0,01 

järn, fe (mg/l) 0,05 

pH - värde 9,0 - 9,5 

konduktivitet (mS/m) <300 

fosfat, P (mg/l) 15 

mangan, Mn (mg/l) 0,05 

klorid, Cl- (mg/l)* 0,1 

 

1.5.3   GROT 

GROT (grenar och toppar) är ett väldigt fuktigt bränsle med en fukthalt mellan 40 – 

55%. Grot är ett minde homogent bränsle än andra trädbränslen och utgörs av rester 

från avverkning, såväl slutavverkning som gallring. (Strömberg B., Harstad Svärd S. 

2014) 
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2.0   METOD 

2.1   Schematisk systembild 

 

Figur (4). Visuell beskrivning av systemflöden hos Arvika fjärrvärme. 

Figur 4 beskriver processflöden som finns hos Arvika fjärrvärme. Den streckade 

linjen visar hur rökgaskondensatreningssteget paras ihop med 

spädvattenreningsteget och på så sätt återcirkuleras kondensatet och renas i både 

avhärdningsfiltret samt avsaltningsfiltret innan det slutligen hamnar i matartanken. 

Obs. dock att de renade kondensatet aldrig nådde matartanken utan där avgränsas 

examensarbetet. Kondensatet genomgick alltså rening i sandfiltret. Därefter pH – 

neutraliserades det och slutligen hamnade i spädvattenreningsteget (tidigare 

hamnade det renade kondensatet i avloppet). I nästa steg renades kondensatet i 

avhärdningsfiltret samt avsaltningsfiltret och därefter samlades analysunderlag in 

som beskrivs djupare senare i detta kapitel.    
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2.2   Genomförande 

Undersökningen har utförts hos Arvika Fjärrvärme AB på en BFB – panna under 

driftsäsongen vinter/vår 2017. Rökgaskondensatet till reningssteget huvudsakligen 

bestående av avhärdningsfilter samt membranfiltrering (RO) har tagits ut direkt 

under drift för att efterlikna ett fullskaligt försök.  

För att undersöka innehållet av olika ämnen i kondensatet studerades tidigare 

rapporter av analyser av kondensatet utförda av Arvika fjärrvärme. Dessa analyser 

beskriver ämnen som Arvika fjärrvärme har krav på att rena innan dessa får spolas 

ner i avloppet. Ämnena är: 

 Järn (Fe), konduktivitet (Salter), kalcium (Ca2+), mangan (Mn+), samt 

suspenderade ämnen 

Tabell (3) Sammanställning av 5 rapporter av tidigare analyser utförda på kondensatet. 

Datum 150114 150428 151012 160221 161103 

Järn, Fe (mg/l) 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 

Konduktivitet (mS/m) 63,8 67 49 40,6 68 

Kalcium, Ca (mg/l) 11,4 2,4 1,2 20 22,8 

Mangan, Mn (mg/l) 0,415 0,15 0,08 0,77 0,13 

Suspenderade ämnen (mg/l) 1 1 0,6 0,8 <1 

 

För att få en bild över vad dessa koncentrationer innebär jämfördes dessa ämnen med 

koncentrationer som förekommer i stadsvatten. Stadsvattnet efter rening i 

avhärdningsfiltren samt RO:n används som spädvatten. 

Tabell (4) Ämnen som förekommer i stadvatten, jämförs med ämnen som finns i kondensatet. *Enhet mS/m  

Stadsvatten Järn Konduktivitet Kalcium Mangan Suspenderade ämnen 

mg/l 0,02 12,6* 22 0,02 0 

 

Jämförelsen gav delvist ett svar på vilka ämnen som förekommer i kondensatet. Det 

fanns dock fortfarande vissa ämnen som inte undersöktes av Arvika fjärrvärme som 

kan förekomma i kondensatet. För att få en större bild över 

kondensatsammansättningen beställdes en rad olika analyser av det externa företag 

Alcontroll. Analyserna som beställdes var baserade på de gränsvärden som Arvika 

fjärrvärme har för spädvatten i sin anläggning samt en rad andra ämnen som kan 

skapa problem i processen som beskrivs i kap. Vattenkemi för energianläggningar. 
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Tabell (5) Analyser utförda av Alcontroll. 

Alcontroll 
Alkalinitet, 
Pannsten. COD Nitrat Klorid Sulfat aluminium ammonium 

mg/l 210 <30  5,3 3,7 60 0,071 0,2 

 

Nu stod det klart vad som finns i kondensatet samt vilka ämnen som måste renas 

innan kondensatet kan användas som spädvatten. Nästa steg i undersökningen var 

rening av kondensatet för att analysera om det blir tillräckligt rent för att kunna 

användas i processen. 

Försöken baserades på två provtagningar. Renat kondensat efter avhärdningsfiltret 

samt renat kondensat efter RO:n. Målet med uppdelningen är att undersöka om de 

ämnen som finns i kondensatet och som skall kunna renas med avhärdningsfiltren 

faktiskt renas där utan att påfresta RO:n. 

 Ämnen som förväntas att renas i avhärdningsfiltren är samtliga metaller med 

fokus på järn och mangan samt kalkstensbildare kalcium och magnesium. 

 Ämnen och egenskaper som förväntas att renas efter RO: n är alkalinitet, 

nitrat, klorid, fosfat, sulfat, samt konduktivitet (Salter).  

Första försöket där kondensatet kopplades på spädvattenreningsteget var under ett 

driftfall på 18 MW, men innan första försöket och innan kondensatet började pumpas 

installerades ett patronfilter strax före reningssteget för att filtrera bort de stora 

avlagringar som kondensattanken fäller.  

Först samlades det in orenade kondensatprover för analys och därefter pumpades 

kondensatet upp till reningssteget eftersom avhärdningsfiltren samt RO:n nyligen 

renade stadsvattnet spolades först dessa två komponenter med kondensat i ca 30 min 

för att de skulle anpassa sig efter det nya vattenslaget. 18 MW last är max last som 

Arvika fjärrvärme jobbar med trots den installerade effekten på 30 MW. 

Flödet genom avhärdningsfiltren reglerades mellan 170 l/h-2000 l/h för att undersöka 

om flödesvariationer påverkar reningsgraden. Dessutom är dessa flöden driftflöden 

som varierar i processen. Flöden som undersöktes var: 170, 333, 782 och 2000 l/h. 

För varje gång flödet förändrades väntades återigen ca 30 min för att vara konsekvent 

och låta avhärdningsfiltren anpassa sig efter det nya flödet. Det samlades in total 4 

prover tillhörande varje flöde.  

Nästa steg var att låta kondensatet att pumpas igenom RO:n. Ingen flödesreglering 

kunde tillämpas för denna komponent då den fungerar som en nivå vakt vilket 

innebär att vid behov av spädvatten drar den igång med full kapacitet och fyller på 

en bufferttank. När tanken är full stängs den av. Det kondensatet som spolades 

igenom RO:n har också avhärdats. Allt kondensat har alltså gått via 
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avhärdningsfiltren innan det kommer till RO:n. Det förinställda flödet för RO:n var 

1300 l/h. 

Efter att alla prover samlats in togs de till labb för analys. De ämnen och egenskaper 

som analyserades var: Ammonium, nitrat, klorid, fosfat, konduktivitet, pH, 

alkalinitet, sulfat, kalcium och mangan. Konduktivitet samt pH undersöktes på plats 

hos Arvika fjärrvärme med ON-LINE metod, vilket innebär att man under försöken 

kontinuerligt kontrollerade dessa värden på informationsskärmar. Samtliga 

analysmetoder beskrivs längre ner i detta kapitel.  

Ett par veckor senare när temperaturen utomhus steg, upprepades samma försök fast 

istället under driftfall på 9 MW vilket är den lägsta driftfallet Arvika fjärrvärme 

jobbar med. Därefter upprepades samma analyser som tidigare för samtliga prover 

som samlades in. 

Efter att samtliga analyser har genomförts för både 18 MW och 9 MW last gjordes 

en undersökning vars syfte var att analysera hur konduktiviteten påverkas av 

förändrat pH värde. Statsvattnets pH-värde varierar mellan 8,0 och 8,5. Eftersom 

kondensatet innehöll ett pH-värde på 7,0 innebar det att vätejonskoncentrationen H+ 

var högre i kondensatet än i stadsvattnet. Denna undersökning gjordes på grund av 

att vätejonerna har störst påverkan på konduktiviteten viket förklarades i kapitel 1.2 

Vattenkemi för energianläggningar. 

PH-förändringen gjordes genom att på en skärm höja eller sänka pH-värdet vilket 

gjorde att det per automatik doserades en mängd lut. Denna undersökning 

genomfördes under last på 9 MW. Under den första testperioden ökades pH i 

kondensatet till 8,5 därefter väntades 24h för att låta pH stabiliseras. Därefter 

antecknades det nya värdet på konduktiviteten. Efter detta sänktes pH tillbaka till 7,0 

och stabiliserades under 24h. Återigen doserades lut så att pH ökades till 8,0 och fick 

stabiliserades under 24h vartefter den nya konduktiviteten antecknades. 

Slutligen undersöktes hur temperaturen påverkar konduktiviteten. Eftersom 

kondensatet håller en temperatur mellan 40 – 45 grader C, värme växlades 

kondensatet mot stadsvattnet. Den inkommande temperaturen på stadsvattnet var 5 

C. Temperaturen på kondensatet som lämnade värmeväxlaren låg på ca 6 C. Denna 

undersökning genomfördes under ett driftfall på 9 MW.  
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2.3   Analyser 

Nedan beskrivs vilka metoder som användes vid analyser av: fosfat, klorid, 

ammonium, kalcium, sulfat, nitrat, mangan alkalinitet samt konduktivitet. Efter 

metod beskrivningarna följer det en tabell med antal analyser utförda per respektive 

ämne. 

2.3.1   Spektrofotometer 

Majoriteten av analyserna genomfördes med en spektrofotometer. Spektrofotometri 

grundar sig på att en provlösning belyses med ett ljus av olika våglängd. Därefter 

mäts det hur mycket av ljuset som lösningen har absorberat. En spektrofotometer 

används vid mätningar av koncentrationer av lösta ämnen. Alla ämnen har ett eget 

absorptionsmaximum d.v.s. vid vilken våglängd ämnet absorberar mest ljus. Ju högre 

koncentration av ämnet desto högre absorbans. De ämnen som analyserades av en 

spektrofotometer var: ammonium, nitrat, klorid samt fosfat. (Solunetti 2016) 

Genomfördes med en fotospektrometer from Hack Lange, metodbetäckning: 

 Fosfat – LCK 350, ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4 

 Klorid – LCK 311 

 Ammonium – LCK 305, ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017 

 Nitrat – LCK 340, ISO 7890-1-2-1986, DIN 38405 D9-2 

För att kunna använda spektrofotometern och analysera samtliga ämnen användes 

små behållare med en reaktant som kallas för kyvetter. I dessa kyvetter finns det ett 

reaktionsämne som reagerar med olika specifika ämnen, exempelvis löst sulfat i 

vatten. Kyvetterna och metoden som de används på liknar varandra till en viss del. 

Se analys beskrivning för mer information. (HACH u.å) 

Sulfat samt kalcium analysen genomfördes av Arvika fjärrvärme. Sulfatet 

analyserades av Hack langes sulfat ver. 4 metod i en spektrofotometer. Kalcium 

undersöktes med SiS (Swedish standard institute) 028119.  

 

2.3.2   Alkalinitet 

Alkalinitet är vattnets förmåga att tåla tillskott av H+ joner utan att pH – värdet 

ändras. Med andra ord är det ett mått på vattnets förmåga att stå emot försurning. Ju 

högre dosering av H+ joner desto större alkalinitet. (Kemilärarnas Resurscentrum 

u.å.)  

Alkaliniteten analyserades genom titrering av saltsyra (innehåller höga halter H+ 

joner). Analysen gick ut på att mäta upp 100 ml av vätskan, därefter tillsätta ett 

indikationsämne som färgade vattnet blått. Slutligen under omblandning titrerades 
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saltsyra med en titreringsnål tills indikationsämnet bytte färg till rosa. 

Koncentrationen av saltsyran var 0,16 mg/l.  

Efter detta lästes ett värde av titreringsnålen som indikerade hur många milli 

ekvivalenter tillfördes. För att därefter räkna om milli ekvivalenter till mg/l användes 

formeln.   

 
𝑚𝑔

𝑙
=

𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟∗𝑚𝑜𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠
 .12 

Vid beräkningen användes mol massan samt valenselektroner som representerar 

HCO3
-. 

 

2.3.3   Konduktivitet 

Konduktiviteten analyserades genom en ON – LINE metod. Detta innebär att under 

driften av kondensatet i rening steget fanns en mätare på RO: n som under realtid 

mätte konduktiviteten. Mätningen sker genom att två noder ligger i kontakt med 

vatten och skickar in en elektrisk ström som mäter motståndet i vattnet.  

 

2.3.4   Mangan 

För att undersöka mängden mangan som förekommer i kondensatet användes en 

analys som bygger på atomabsorptionsspektrofotometri. Denna analys bygger på att 

provet sönderdelas i atomer. Detta kan åstadkommas på två sätt. Det första sättet är 

där man sprutar in provet i en ånga, vanligtvis acetylen luft brännare. Det andra sättet 

är där man sprutar in provet i ett grafitrör. För att därefter kunna mäta mängden 

ämnen i ångan eller grafitröret utnyttjar man strålningen från en ljuskälla som 

utsänder ett för ämnet karakteristiskt ljus. Absorptionen av den karakteristiska 

strålningen ökar med en ökad koncentration av det representativa ämnet. Denna 

metod används ofta vid analys av olika metaller (Nationalencyklopedin, u å)  

                        Tabell (6) Atomabsorptionsspektrofotometers specifikation.  

Namn 

AAS Perkin Elmer PinAAcle 

900F 

Lampa HCL enkelelement  

Våglängd 279,5 nm 

Spaltbredd 0,2 nm 

Kalibreringskurva 0,10 – 0,30 – 0,50 mg/l 

Lägsta 

rapporteringsgräns 0,05 mg/l 
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2.3.5   Antal Analyser utförda 

Tabell (7). Antal analyser utförda för respektive ämne samt vatten slag. Grön färgade rutor utfördes av Birgitta 

Andersson (Mangan), Kalcium och sulfat utfördes av Arvika Fjärrvärme AB. Orangefärgade rutor utfördes av 

författaren. 

 

Antal Analyser Fosfat Klorid Ammonium Nitrat Alkalinitet konduktivitet Mangan Sulfat Kalcium 

Orenat kondensat 
9 MW 5 5 5 5 3 1 1 1 1 

Orenat kondensat 
18 MW 5 5 5 5 3 1 1 1 1 

Avhärdat 
kondensat 9 MW 
Flöde:          

173 l/h       1  1 

333 l/h       1  1 

728 l/h       1  1 

2000 l/h       1  1 

Avhärdat 
kondensat 18 MW 
Flöde:          

173 l/h       1  1 

333 l/h       1  1 

728 l/h       1  1 

2000 l/h       1  1 

Renat kondensat 
efter RO 9 MW pH 
7,0 5 5 5 5 3 1 1 1 1 

Renat kondensat 
efter RO 18 MW 
pH 7,0 5 5 5 5 3 1 1 1 1 

Renat kondensat 9 
MW pH 8,0      1    

Renat kondensat 9 
MW pH 8,5      1    

Kylt kondensat 9 
MW T = 6 C      1    

Spädvatten (som 
används 
vanligtvis) 5 5 5 5 3 1  1  
Orenat 
stadsvatten 
koncentrationerna 
är hämtade från 
Arvika kommuns 
hemsida.          
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En mätosäkerhet beräknades för 4 ämnen, fosfat, klorid, ammonium samt nitrat. 

Detta gjordes genom att ett medelvärde beräknades fram baserad på 5 analyser. 

Därefter jämfördes medelvärdet för respektive analys för samma ämne och 

undersöktes hur mycket det avvek från medelvärdet. Dessa 5 avvikelser som togs 

fram omräknades till ett medelvärde. Därefter definierades det medelvärdet till en 

(+,-) mätosäkerhet. 

 Alkaliniteten gav dåligt underlag för att beräkna en motsäkerhet eftersom 

koncentrationen av saltsyra var så hög i jämförelse med buffertkapaciteten i vattnet 

vilket gjorde att indikationsämnet bytte färg vid samma tillfälle varje gång. 

Konduktiviteten mättes på plats i realtid. 
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2.4   Rökgasberäkning 

För att beräkna mängden rökgaser som bildas vid förbränning av GROT jämfördes 

två sammansättningar av GROT. Medelsammansättningen som framgick från 

Arvika fjärrvärme samt medelsammansättning tagen ut bränslehandboken där olika 

analyser av GROT sammanställdes. Detta gjordes för att utreda om Arvika 

fjärrvärmes bränsle sammansättning är representativt för GROT. 

Följande beräkning ger svar på hur mycket vattenånga bildas vid förbränning samt 

efter kondenseringen i RAK (rökgaskondensor), hur mycket kondensat som bildas 

och därefter kan användas som spädvatten. Förutsatt att vattnet blir tillräcklig renat 

för processen. 

 

Ekvationen som användes vid beräkningen av den teoretiska luftmängden som krävs 

är: 

 

𝑙𝑡 =
32+3,76∗28

100
∗ (

𝑐

12
+

ℎ

4
+

𝑠

32
−

𝑜

32
) .13 

Därefter användes ekvation 2. För att beräkna den teoretiska rökgasmängden som 

bildas vid förbränning. 

𝑔𝑡 = 𝑙𝑡 + (1 −
𝑎

100
)  .14 

Den verkliga luftmängden beräknas genom att ta den teoretiska luftmängden och 

därefter multiplicera den med luft faktor n. 

𝑙𝑣 = 𝑛 ∗ 𝑙𝑡  .15 

För att beräkna den verkliga rökgasmängden som bildas vi förbränning användes 

ekv. 4. 

𝑔𝑣 = 𝑔𝑡 + (𝑛 − 1) ∗ 𝑙𝑡 .16 

Efter beräkningen av hur mycket rökgaser det bildas vid förbränning beräknades hur 

stor andel i rökgasen består av vatten. Ekvation 5.  

18∗ℎ

2
+ 𝑓   .17 

Det svar som framkommer ur denna ekvation berättar hur mycket vatten som bildas 

i kg per kg bränsle. För att därefter avgöra hur mycket kondensat bildas under ett år 

multiplicerades detta värde med mängden bränsle som används per år. För att 

därefter avgöra hur mycket nyttigt kondensat som kan användas till åter 

cirkuleringen multipliceras detta värde med 0,7. Detta eftersom när vattnet kommer 
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in i RO: n. så består permeatet av 70% av det inkommande vattnet och 30 % 

koncentreras upp i form av rejekt. Betäckningar för samtliga konstanter hittas i tabell 

(8,9) 

                       Tabell (8) Konstanter som tillhör bränslets sammansättning. 

Betäckning  Förklaring 

c Procentuella andelen kol som förekommer i bränslet 

h Procentuella andelen väte som förekommer i bränslet 

s Procentuella andelen svavel som förekommer i bränslet 

o Procentuella andelen syre som förekommer i bränslet 

a Procentuella andelen aska som förekommer i bränslet 

n Andel över luft. (vid denna beräkning 1,03) 

f Procentuella andelen fukt som förekommer i bränslet 

 

                        Tabell (9) Konstanter som tillhör beräkningen av luft  

                        samt rökgasmängden som går åt och bildas vid förbränningen. 

Betäckning Förklaring 

lt Den teoretiska luftmängden som krävs vid förbränningen 

gt Den teoretiska rökgasmängden som bildas vid förbränningen 

lv Den verkliga luftmängden som går åt vid förbränningen 

gv Den verkliga rökgasmängden som bildas vi förbränningen 
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2.5   Regenerering av avhärdningsfiltren (konsekvensanalys) 

Eftersom det är kondensatet som spolas igenom avhärdningsfiltren och kondensat 

sammansättningen skiljer sig stark från stadsvattnet. Gjordes en undersökning för att 

kolla om regenereringen kommer påverkas genom att förbruka mer salt. Beroende 

på vilken koncentration av ämnen som renas påverkar detta användningen av 

regenereringsmaterialet som används. För att undersöka om regenereringsmaterialet 

ökar i förbrukning ställdes upp ett mol förhållande mellan Ca2+ samt Mn+ som 

förekommer för både stadsvatten ock kondensatet för att se hur mycket mer Na+ 

förbrukas vid regenereringen.  
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3.0   RESULTAT 

3.1   Analysresultat 

3.1.1   Alkalinitet 

Rening av alkalinitet räknad som HCO3
- För både 18 samt 9 MW last. Jämförs med 

orenat stadsvatten och renat spädvatten. 

 

            Figur (5) rening av 18 MW alkalinitet 

 

            Figur (6) Rening av alkalinitet under 9 MW last. 
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3.1.2   Ammonium 

Rening av ammonium för 18 samt 9 MW last.  

 

 

            Figur (7). Rening av 18 MW ammonium 

 

            Figur (8) Mängd ammonium före och efter rening med RO.   
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3.1.3   Nitrat 

Anledningen till att analyser kring nitrat gjordes var att vid provkörningar hade 

mässingrördelar färgats i en blå ton. Detta indikerade att det kunde finnas höga halter 

nitrat som vid kontakt med koppar fäller en blå färg. Nitratet klarar inte av att renas 

till nuvarande spädvatten standarder, dock förekommer det inget gränsvärde för 

nitrat ur spädvatten riktlinjerna. Retentionen för nitratet uppgår till ca 78%. 

 

 

      Tabell (9) Mängd Nitrat före och efter rening med RO. 18MW 

 

      Tabell (10) Mängd Nitrat före och efter rening med RO. 9MW 
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3.1.4   Klorid 

Analysen av klorid gjordes med avseende på att RO:n klarar av begränsade 

koncentrationer av klorid utan att haverera. Här redovisas rening av klorid vid 18 

samt 9 MW last. 

 

 

                Figur (11) Mängd Klorid före och efter rening med RO. 18MW 

 

                Figur (12) Mängd Klorid före och efter rening med RO. 9MW 
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3.1.5   Fosfat 

Det angivna gränsvärdet för fosfat är < 15 mg/l. Återigen som för ammonium och 

klorid är det svårt att avgöra om fosfatet har genomgår en rening. Dock hålls ett 

acceptabelt gränsvärde för att använda kondensatet till spädvatten.  

 

          Figur (13) Mängd fosfat före och efter rening med RO. 18MW 

 

          Figur (14) Mängd fosfat före och efter rening med RO. 9MW 

 

3.1.6   Kalcium/Mangan 

Det befintliga reningssteget klarar av att rena både kalcium och mangan oberoende 

av flöde. Gränsvärdet för kalcium är 0,01 vilket är godkänt. Gränsvärde för mangan 

är 0.05 vilket också är godkänt.  

Tabell (10) Rening av kalcium vid olika flöden 18 MW. 

Tabell (11) Rening av kalcium vid olika flöden 9 MW. 
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MW 
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Kalcium 3,6 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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Orenat kondensat 
18 MW 

Avhärdat 
173 l/h 

Avhärdat 
333 l/h 

avhärdat 
782 l/h 

avhärdat 
2000 l/h RO 

Kalcium 11,6 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

mangan  0,35 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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3.1.7   Sulfat 

Rening av sulfat som förekommer i kondensatet för både 18 samt 9 MW.  

 

             Figur (15) Mängd Sulfat före och efter rening med RO. 18MW 

 

             Figur (16) Mängd Sulfat före och efter rening med RO. 9MW 

  

25

1
3,6

1
0

5

10

15

20

25

30

Orenat kondensat  Renat kondensat Orenat Stadsvatten Renat spädvatten

m
g/

l

Sulfat 18 MW

1

0,1

3,6

1

0

1

2

3

4

Orenat kondensat renat kondensat Orenat Stadsvatten Renat spädvatten

m
g/

l

Sulfat 9 MW



32 
 

3.1.8   Konduktivitet 

Resultat vid ON – Line mätning av konduktivitet vid 9 MW drift. Figur 16 visar 

rening av konduktivitet vid ett fall där varmt rökgaskondensat renades. Detta har 

uppmätts vid endast ett tillfälle. Figur 17 redovisar rening av rökgaskondensat efter 

värmeväxling där temperaturen efter värmeväxlaren för kondensatet var 6 grader.  

 

            Figur (17) Mängd Salter före och efter rening med RO. 9MW Varmt kondensat 

 

          Figur (18) Mängd Salter före och efter rening med RO. 9MW kylt kondensat. 
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3.1.9   Regenerering av avhärdningsfiltren 

 

Figur (19) variationer over året mellan kondensat          Figur (20) variationer av mangan mellan kondensat och  

stadsvatten.   

 

Kalcium halten i kondensatet är något lägre än i stadsvattnet. Detta innebär att 

regenereringen av jonbytematerialet kommer att halveras med avseende på kalcium. 

Kondensatet håller en högre halt av mangan jämfört med stadsvatten, dock är 

mangan koncentrationen väldigt låg i jämförelse med kalcium därför kan det nästan 

försummas då det inte har en stor påverkan på regenereringen. Beräkningen 

baserades på sju värden var av 5 härstammar från tidigare analyser samt två från egna 

analyser. Ett medelvärde togs fram och räknades med. 

Tabell (12) Mängd natrium som behöver användas vid regenerering av avhärdningsfiltren i mol. Se figur (18) samt 

figur (19) 

Regenerering Stadsvatten (mol) kondensat (mol) 

Mangan (Mn+) 0,000364 0,0053 

Kalcium (Ca2+) 1,097 0,521 

Tot 1,097364 0,5263 

 

3.1.10   Rökgaser 

Rökgaserna bildar en del vatten vid förbränning då GROT innehåller höga mängder 

fukt. Jämförelse mellan Arvika fjärrvärme GROT sammansättning och 

dokumenterade analyser från bränslehandboken: 
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Tabell (13) jämförelse mellan grot sammansättning för bränslehandbokens analyser samt analyser för Arvika 

Fjärrvärme AB. 

% tort Arvika Fjärrvärme Bränslehandboken 

Fukt 50,6 43,95 

Aska 1,8 2,65 

Svavel 0,019 0,04 

Kol 51,3 51 

Väte 5,2 6,1 

Kväve 0,21 0,4 

Syre 41,5 40 

Tot. 100,029 100,19 

(Strömberg B., Harstad Svärd S. 2014) 

Det framgår liknade resultat vid beräkning av hur mycket vatten som bildas vid 1 års 

drifttid. Sammansättningen av grot skiljer sig ganska lite mellan Arvika fjärrvärme 

samt bränslehandboken. Den största skillnaden kan ses mellan fukt mängden som 

bränslet innehåller. Trots det visar det sig att den procentuella vattenbildningen blir 

nästan lika och skiljer sig bara med 0,01 %.  

Tabell (14) Jämförelse mellan bränslehandboken samt Arvika fjärrvärme analyser av grot. Tabellen redovisar 

mängden rökgaser samt vattenmängden som bildas vid ett års bruk. Jämförelsen räknades som torrsubstans. 

Arvika fjärrvärme   Bränslehandboken  
Br/år 35761000 kg   

n (luftöverskott) 1,03    

     

lt 5,87 kg/kg br 6,21 kg/kg br 

gt 6,85 kg/kg br 7,18 kg/kg br 

lv 6,05 kg/kg br 6,40 kg/kg br 

gv 7,03 kg/kg br 7,37 kg/kg br 

     

H2O 0,974 kg/kg br 0,988 kg/kg br 

     

H2O/år 34831,214 m3 35349,7 m3 

gv/år  251472,8 ton 263685,3 ton 

% 14 vatten 13 vatten 

 (Strömberg B., Harstad Svärd S. 2014) 

Vattenförbrukningen hos Arvika fjärrvärme uppgår till ca 60 m3 per dag ink. Sotning, 

processkylning samt spädvatten för BFB pannan. Detta innebär att under ett år 

förbrukar anläggningen 21900 m3 vatten. Rökgaskondenseringen bildar ca 26556 m3 

men eftersom permeatet som kommer ur RO: n efter reningen består av 70% av det 

inkommande vattnet. Kommer ca 18592 m3 renat kondensat kunna användas till 

processen och det andra användningsområden för vatten. Detta innebär att 

rökgaskondensatet inte klarar av att täcka hela årsbehovet, men täcker stora delar av 

det 
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Tabell (15) Omräknat bränsle sammansättning från torrsubstans till våt substans för Arvika Fjärrvärme AB 

Arvika 

Fjärrvärme 
(våtsubstans)      

a 0,9  lt 4,730869 kg/kg br 

s 0,01  lv 6,1501297 kg/kg br 

c 25,96  gt 5,739869 kg/kg br 

h 2,63  gv 7,1591297 kg/kg br 

n 0,11  h20 0,7427 kg/kg br 

o 20     

f 50,6  Bränslemängd 35761000 kg 

n - överskott 1,3  kondensatbildning 26559,6947  
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4.0   Diskussion 

4.1   Metoddiskussion 

Målet med arbetet var att undersöka om rökgaskondensatet som bildades vid 

förbränning av GROT kunde renas så att det renade kondensatet kunde användas 

som matarvatten i pannan. Skillnaden mellan Arvika fjärrvärmes värmeverk och 

andra värmeverk runt om i Sverige är att Arvika fjärrvärme jobbar med 

svaveldosering för att minska bildandet av de farliga rökgaserna bl.a. kolmonoxid. 

Kärnan i arbetet var att undersöka om svaveldoseringen hade någon negativ 

påverkan på sammansättningen av kondensatet samt om det kan skapa problem vid 

rening samt återanvändning i pannan. 

Resultaten som redovisas begränsas till två driftfall, 9 MW och 18 MW som 

definieras ungefärligt till den minimala respektive den maximala effekten som 

värmeverket producerar. Dessutom har analysunderlaget samlats in ungefär under 4 

veckors tid varvid vatten samlades in för analys två gånger. En rimligare tidsperiod 

för att göra en mer trovärdig utvärdering vore exempelvis under ett års tid där 

analyser tas under alla årstider med varierande laster på pannan. 

En rad olika analysmetoder har valts för att analysera sammansättningen av 

rökgaskondensatet före och efter rening. Majoriteten av ämnen som undersöktes, 

analyserades med kyvetter som vidare användes i en spektrofotometer. Tillgången 

till kyvetterna var begränsad. Det användes 5 kyvetter för varje ämne vid analyserna. 

Efter dessa 5 analyser beräknades en mätosäkerhet som baserades på den högst 

uppmätta och den lägst uppmätta avvikelsen. Därefter togs ett medelvärde av dessa 

och definierades som ett (+ -) värde. Det framgick inte från företaget Hack lange 

vilka mätosäkerheter eller avvikelser som kan uppkomma vid analyser av deras 

produkter. 

Liknande problem uppstår vid analysen av alkalinitet. Titreringsinstrumentet har en 

specifik koncentration av 0,16 mg/l saltsyra. Vid analysen på vatten med höghaltig 

alkalinitet passar denna koncentration bra. Däremot ger denna koncentration 

osäkrare mätresultat för vatten med låg alkalinitet vilket innefattar det renade 

kondensatet samt spädvattnet som vanligtvis används i processen. I dessa kan 

koncentration vara lite för hög vilket medför att indikationsämnet slår över direkt 

och ger inte ett exakt värde på alkaliniteten i vattnet. Dock säger detta att värdet är 

väldigt lågt. 

Vid analysen av vatten med låg alkalinitet bör det användas ett titreringsinstrument 

med mycket lägre koncentration av saltsyra vilket skulle ge ett mer noggrant svar på 

koncentrationen av alkalinitet. Tyvärr kunde inte denna analys genomföras då det 

inte fanns tillgång till lägre koncentration av saltsyra. 
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Vid underökningen av hur regenereringsmaterialet för jonbytarmassan påverkas 

beroende på viket vatten som renas användes en blandning av indata. Vissa värden 

som användes kom från egna analyser och vissa från dokumenterade analyser som 

Arvika Fjärrvärme har genomfört. Tyvärr fanns det inte många dokumenterade 

analyser på de ämnen som var relevanta för denna undersökning. Ämnen som 

undersöktes var Ca2+, Mn+. Det användes fem analyserade data som Arvika 

fjärrvärme har genomfört samt två data från egna analyser. Därefter fördelades dessa 

fem indata utöver året. Detta innebär att det gjordes antaganden kring hur mycket 

föroreningar som bildas beroende på månad samt last i pannan. Detta jämfördes med 

koncentrationen av dessa specifika ämnen i stadsvattnet. Koncentrationen av dessa 

ämnen i stadsvattnet hämtades från Arvika kommuns hemsida och varierar inte över 

året. I verkligheten kan detta variera starkt men eftersom det är värden som 

kommunen utlovar, ansågs detta som ett bra underlag för undersökningen. 

För att ändra pH – värdet för kondensatet gjordes inga koncentrationsberäkningar 

som behöver tillföras i form av lut. Utan ett önskvärt pH – värde ställdes in och 

därefter per automatik doserades en passande koncentration av lut i behållaren. Det 

undersöktes inte vilken mängd lut doserades. 

Vid beräkning av mängden rökgaser samt mängden kondensat som bildas vid 

förbränning under ett år. Användes hela bränsleförbrukningen från år 2016 för 

Arvika fjärrvärme. Därefter jämfördes kompositionen av grot som framgick från 

Arvika fjärrvärmes analyser samt en sammanställning av grot från 

bränslehandboken. Dessa två värden är baserade på medelvärden. Den totala 

vattenförbrukningen beräknades av ett medelvärde för vattenanvändning per dag. 

Detta är mer en överslagsberäkning då vattenförbrukningen per dag varierar mycket 

beroende på lasten i pannan. Samma sak gäller kondensatet. Mängden kondensat är 

väldigt beroende på lasten i pannan samt mängden fukt bränslet innehåller. Detta 

kommer variera starkt under året. För en noggrannare underökning av mängden 

vatten samt mängden kondensat som bildas under året bör kontinuerliga 

undersökningar göras, exempelvis veckovis under ett år där undersökningar kan 

göras kring hur vattenanvändningen samt hur kondensatbildandet påverkas beroende 

på det olika lasterna i pannan. 

Det finns inte mycket att diskutera kring de beställda analyserna. De utfördes av 

professionella analytiker i ett labb och anses därför som högst trovärdiga. Det som 

saknas vid dessa analyser utförda av Alcontroll samt Arvika fjärrvärme är 

mätosäkerheten. 
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4.2   Slutdiskussion 

Hur påverkas rökgaskondensatets sammansättning efter svaveldosering? 

Eftersom GROT är ett bränsle som redan i början har väldigt låga halter svavel har 

det inte en stor påverkan på sammansättningen av kondensatet. Svaveldoseringen vid 

förbränning binder till sig syre och skapar svavelgaser. Dessa svavelgaser dissocierar 

vid kondensering i sulfatjoner SO4
2- som i sin tur renas till 95 % i RO: n. Det är 

väldigt svårt att avgöra om sulfatet har en negativ påverkan på systemet då det finns 

väldigt lite forskning kring det. Dessutom finns det inget satt gränsvärde på hur 

mycket sulfat som får släppas in i pannledningarna. Det finns en källa som säger att 

det kan finnas en risk för igentäppning i RO: n. (Axby F. 1998) Dock är detta för lite 

information för att avgöra om det finns behov för ytterligare rening för att lösa detta 

problem. Eftersom reningsgraden var så bra för sulfatet innebär det att RO:n klarar 

av att uppkoncentrera nästan allt sulfat som förekommer i kondensatet. Då anses att 

kondensatet med fokus på sulfat är lämpligt att använda som spädvatten. 

Något intressant som upptäcktes vid reningen av kondensatet var att rördelarna i 

mässing färgades i en blåaktig ton. Mässing är en legering bestående av koppar och 

zink. Efter lite litterära undersökningar visade det sig att när sulfat samt nitrat 

kommer i kontakt med koppar bildar det ett ämne kallat kopparsulfat/kopparnitrat 

som fäller ut en blå färg på materialets yta. Om det visar sig att RO: ns 

reningsförmåga försämras i framtiden p.g.a. sulfatet kan detta lösas med en 

komplettering i form av nanofiltrering. Nanofiltreringen skulle dessutom kunna 

ersätta avhärdningsfiltren då det utöver sulfatet renar kalcium och magnesium. 

Det har valts att fokusera på sulfat i detta arbete eftersom de bidrog med höga 

mängder i kondensatet. Förbränningen av ett svaveldoserat bränsle skapar säkerligen 

fler ämnen i kondensatet som inte har undersökts. Eftersom dessa ämnen inte tas upp 

i litteraturen och inte finns med i systemgränsvärden har de försummats. 

Sulfat förekommer i relativt höga mänger i kondensatet. En annan anledning till 

varför det bildas sulfat i kondensatet kan vara att kalciumsulfat som förflyttar sig 

med flygaskan och slutligen hamnar i kondensatet, dissocierar i en kalcium samt 

sulfatjon. Den kan också vara anledningen varför det förekommer kalcium i 

kondensattanken. 

Den finns inget gränsvärde för koncentrationen av sulfat som får användas i 

processen. Det finns heller inget skrivet i komponentbeskrivningen för RO filtret hur 

mycket sulfat får pumpas igenom.  
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Vilka andra okända ämnen finns det i kondensatet som kan skapa problem för 

processen? 

Ett ämne som inte framgick ur de rapporter som Arvika fjärrvärme gjorde var 

alkalinitet. Kondensatet innehöll höga halter alkalinitet vilket skapar stora problem 

för processen, då alkalinitet skapar pannsten. Alkalinitethalten var opåverkad efter 

reningen genom jonbytarna vilket inte är onormalt då HCO3
- är en anjon som inte 

kan renas bort i en katjonbytare. Efter att vattnet har passerat RO: n har alkaliniteten 

renats till 95 procent. Alkalinitet mellan 10 – 30 mg/l anses som låg alkalinitet. 

Däremot alkalinitet <10 mg/l anses som mycket låg. För kondensatet vid 18 MW last 

klarar RO:n att rena alkaliniteten till ett värde på 6,0 mg/l vilket är lägre än 

stadsvatten. Alkaliniteten vid 9 MW har en högre koncentration av alkalinitet och 

klarar av att rena till 16,0 mg/l vilket fortfarande anses som låg alkalinitet. En 

tumregel när man pratar om kvaliteten på spädvatten för energianläggningar är att ju 

högre tryck desto högre krav på kvaliteten. Arvika fjärrvärme jobbar med ett tryck 

på 10 bar vilket anses som relativt lågt tryck i värmeproduktionssammanhang. 

Gränsvärdet för alkaliniteten är: 9 mg/l för panntryck på 20 bar. (Axby F. 1998)   

Något som är svårt att förklara är hur alkalinitethalten kunde vara så pass högre i 9 

MW kondensatet än 18 MW. Det är svårt att avgöra om det beror på mätfel då 

mätningen gjordes 3 ggr på samma vatten med samma resultat. Det framgår inget 

gränsvärde från Arvika fjärrvärme vilken koncentration av alkalinitet som är tillåten 

i pannkretsen. Men generellt gäller 9 mg/l för värmepannor med drifttryck på 20 bar. 

9 MW provet överstiger detta gränsvärde dock opererar Arvika fjärrvärme sin 

process under 10 bars tryck vilket innebär att gränsvärdet på för alkaliniteten bör 

vara lite högre då trycket är lägre än 20 bar. 

Ammonium analysen gjordes för att direkt jämföra kondensatet med stadsvattnet. 

Ammonium i så låga koncentrationer som det som framgår av resultatet har ingen 

påverkan på processen. Arvika har heller inga gränsvärden för just ammonium. 

Utifrån ammonium-analysen är kondensatet godkänt att använda som spädvatten. 

Nitrat som ovannämnt kan ha orsakat fällningen av kopparnitrat som skapar en blå 

beläggning. Arvika fjärrvärme idag har inget gränsvärde för koncentrationen för 

nitrat i stadsvatten, dessutom är nitratmängderna som framkommer inte speciellt 

höga vilket skulle kunna skapa funderingar kring om det kan påverka processen 

negativt. Enligt resultatet klarar inte nitratet att renas till spädvatten standarder men 

eftersom koncentrationen är så låg bör kondensatet kunna användas som spädvatten 

och i sånt fall analyseras kontinuerligt för att undersöka om nitratet har någon 

påverkan i längden. 

Fosfat koncentrationen var väldigt lågt innan reningen av kondensatet. Reningen av 

kondensatet med fokus på fosfat kan anses som ingen rening alls då reningsgraden 
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var så låg. Men eftersom kondensatet innehåller så pass låga mängder ifrån början 

ger detta ett grönt tecken. 

Analysen av klorid gjordes med avseende på att RO:n klarar av begränsade 

koncentrationer av klorid utan att haverera. Gränsvärdet för mängden klorid som får 

passera RO:n är < 0,1 mg/l. Informationen är tagen ur komponent beskrivningen. 

Kondensatet efter rening håller en högre koncentration av klorid vilket överstiger 

gränsvärdet. Det framgår dock vid jämförelse med spädvattnet och de renade 

kondensatet att klorid halten är näst intill lika. Reningen är minimal vilket kan anses 

som ingen rening alls. Ut ifrån de gränsvärdet kan man enkelt avgöra att det inte är 

godkänt för kondensatet att användas som spädvatten. Dock bör spädvattnet som 

används idag inte heller användas i processen då kloridkoncentrationen sträcker sig 

långt över det godkända gränsvärdet på 0.1 mg/l. Därför anses det att denna 

kloridkoncentration är ofarlig eftersom den har använts i många år av Arvika 

fjärrvärme i sina processer. Dessutom kontaktades tillverkaren av membranfiltret 

och det framgick ur samtalet att kloriden inte ska påverka membranet på ett negativt 

sätt. 

Konduktiviteten var ett stort problem i början av undersökningarna. Det visar sig att 

kondensatet innehöll höga halter med salter viket gör det svårt för RO:n att rena. 

Första gången kondensatet spolades igenom RO:n orkade den att rena 

konduktiviteten till 22 µS/cm vilken är ett värde på överkanten av den satta gränsen 

på 30 µS/cm. För att försöka sänka konduktiviteten doserades lut i kondensat-tanken 

för att minska vätjonskoncentrationen och matcha pH – värdet som stadsvattnet 

innehöll. Denna undersökning var misslyckad då RO:n hoppade runt mellan olika 

värden utan att stabilisera sig och istället stängde av sig. Efter flera försök med olika 

pH – värden slutade allt med samma resultat där RO:n stängde av sig. Samma sak 

inträffade även vid pH 7,0 vilket var det pH som RO:n klarade av att vara på 22 

µS/cm. En orsak till detta kan vara att alkaliniteten (räknat som HCO3
-) skiljer sig 

stort beroende på pH – värdet. En tidigare forskning av Fredrik Axby visar att vid 

surt pH omvandlas karbonaterna till koldioxid i gasform vilket gör det problematisk 

för RO – membranet att rena. Denna princip kan appliceras vid denna undersökning 

fast för basiskt kondensat. Om så är fallet att alkaliniteten omvandlas till koldioxid 

och passerar membranet utan rening, bör inte detta vara ett större problem då vattnet 

som nästa steg avgasas i matartanken från all syre och koldioxid som det innehåller. 

Orsaken till att pH-värdet inte ville stabilisera sig vid pH 7.0, till skillnad från första 

försöket på 22 µS/cm, kan vara att systemet sattes i chock och längre tid behövdes 

för stabilisering. En annan anledning till detta kan vara att svavel som doseras i 

processen försurar kondensatet och redan ifrån början innan testet, doseras ovanligt 

högre lutkoncentration. Detta innebär att när ytterligare dosering av lut 

impregnerades resulterade detta i ofantlig höga lut koncentrationer i kondensatet. 

Detta kan vara anledningen till varför RO:n hade reagerat på det sättet.  
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En stor skillnad mellan råvatten från stadsnätet och rökgaskondensatet var 

temperaturen. Temperatur har en stor påverkan på konduktiviteten, en grad höjer 

konduktiviteten mellan 2 – 2,5 %. En ide var att om man skickar in varmt 

rökgaskondensat skulle det medföra en lägre förbrukning av bränsle då vattnet som 

skickas in i pannan inte skulle behövas höjas lika många grader som råvattnet från 

stadsnätet. Men eftersom det varma rökgaskondensatet höll RO: n. i obalans 

installerades en värmeväxlare för att sänka temperaturen. Denna åtgärd sänkte 

konduktiviteten till en fin och jämn nivå på 9 mS/cm vilket är ett godkänt värde. 

Dock förbrukades massor med råvatten för detta vilket innebär att vid en sådan 

installation skulle fortfarande höga mängder vatten från stadsnätet användas och den 

totala vattenförbrukningen ökas. 

Detta problem kan lösas genom vidare undersökningar kring dosering av lut genom 

att hitta en bra balans där RO:n håller ett bra stabilt värde utan att slå larm. Om 

dessutom varmt kondensat kan stabiliseras i RO:n med avseende på konduktivitet 

kan detta medföra minskad förbrukning av bränsle då spädvattnet inte behöver 

värmas lika många grader som det kalla spädvattnet som används idag. Detta går 

bevisligen att uppnå då första försöket där kondensat skickades in i RO:n höll ett 

stabilt värde på 22 µS/cm, vilket är ett värde lite på överkanten men godkänt för 

användning.  

Resultatet av mätningen av konduktivitet visar klart att temperatur har en stor 

påverkan på konduktiviteten.  

Något som är väldigt viktigt att hålla kontroll på vid en sådan återcirkulation är 

sandfiltret. Sandfiltret tar hand om suspenderade ämnen och om det havererar 

skickas massor med suspenderade ämnen in i kondensattanken som i sin tur för detta 

vidare till RO:n och förstör den. Någon typ av automatiskt system bör då installeras 

för att skydda membranet. 

Fördelen med återcirkulation är att vid tillfällen där stadsvattnets flöde av någon 

anledning minskar eller slutar helt, exempelvis en läcka, blir fabriken 

självförsörjande och kan utan stopp fortsätta att förse staden med värme. 

Regenerering av avhärdningsfiltren 

Vid beräkning av regenereringen av avhärdningsfiltren fanns inte tillgång till 

koncentrationer av kalcium samt mangan för alla månader under ett år. Dock gjordes 

rimliga antaganden, exempelvis att koncentrationen är mycket låg eller ingen under 

sommarperioden då värmeverket i princip inte är i bruk. Under denna period finns 

endast liten last pga att man förser processvärme till fabriker i Arvika. De sju värden 

som användes vid beräkningen representerar de månader under året där pannan körs 

under hög samt låg last. Fem av dessa sju värden som användes vid beräkningen är 

värden som är dokumenterade ur tidigare analyser. Resterade två är värden som är 

analyserade för detta arbete beräknades under 9 MW samt 18 MW last. Resultatet av 
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beräkningen säger att regenereringsmaterialet kommer halveras i bruk då 

koncentrationen av kalcium alltid är lägre i kondensatet än i vattnet. Vid beräkningen 

användes ett medelvärde av kalciumkoncentrationen i kondensatet baserat på sju 

mätpunkter och jämfördes med kalciumkoncentrationen som stadsvattnet innehåller, 

vilket är ett medelvärde över ett år. 

Den osäkerheten som uppkommer vid denna beräkning är att stadsvattnets 

medelvärde är baserat på 12 månader över året. Det medelvärde som framgår ur 

kondensatet är baserat på sju mätpunkter under de största lasterna på pannan. Detta 

innebär att under sommarhalvåret är det osäkert hur mangan samt kalciumhalterna 

förhåller sig i kondensatet. Dock är den absolut högsta koncentrationen som 

uppmättes fortfarande lägre än stadsvattnet. Detta innebär att det kommer vara 

billigare att avhärda kondensatet, dock osäkert i vilken utsträckning. 

Kondensatet innehåller högre koncentrationer av mangan än vad stadsvattnet gör 

men eftersom koncentrationerna i sig är mycket låga i jämförelse med kalcium har 

det väldigt lite inflytande över förändringen i användningen av 

regenereringsmaterial. 

Bränslehandbokens sammansättning av GROT skiljer sig inte mycket från 

sammansättningen av GROT hos Arvika fjärrvärme. Dessutom är den procentuella 

vattenmängden som bildas i princip lika. Den mängd spädvatten som kan förberedas 

av kondensatet klarar inte av att täcka hela vattenbehovet bestående av spädvatten, 

sotning samt processkyla. Det kanske inte heller behövs rent spädvatten till samtliga 

processer, vilket gör att 30 % av kondensatet som försvinner i RO:n i form av rejekt 

kan användas. 

Beräkningen är baserad på ett medelvärde som varierar starkt under året. Dessutom 

är det omöjligt att veta exakt hur mycket fukt bränslet innehåller under respektive 

eldningsdag och på så sätt är det svårt att avgöra om kondensatet är tillräckligt för 

varje tidpunkt på året. Ett samarbete mellan kondensat och stadsvatten är en bra 

lösning där kondensatet används som spädvatten och när kondensatet inte räcker till 

fyller man systemet med den mängd stadsvatten som är nödvändigt.  
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5.0   Slutsats 

Näst in till alla ämnen som undersöks i detta arbete renas till den grad som gör det 

möjligt för kondensatet att användas som spädvatten. Det som fortfarande är ett 

frågetecken är sulfatet och kloriden. Trots det anses att kondensatet fortfarande bör 

användas som spädvatten under en provperiod för att se hur det renade kondensatet 

fungerar i anläggningen under en längre tid. Därefter av göra om kondensatet är 

lämpat för en framtida användning som spädvattnen.  Om denna lösning ska 

användas bör det göras kontinuerliga undersökningar under den försa perioden för 

att analysera om kondensatet kan ha någon negativ påverkan i längden. Dessutom 

rening av kondensatet kommer medföra lägre kostnader för regenereringsmaterialet 

som används vid spolning av avhärdningsfiltren. Eftersom alkaliniteten samt 

konduktiviteten är något högre för kondensatet än stadsvattnet kan bottenblåsningen 

i pannan behöva höjas något för att få en bättre omblandning och minskad risk för 

beläggningar som kan orsakas av alkaliniteten samt konduktiviteten. 

Mängden kondensat teoretiskt klarar inte riktigt att ersätta det totala vattenbehovet 

på ett år. Men beroende på fördelningen av vattenanvändningen över året bör 

kondensatet kunna täcka stora delar av behovet. Men eftersom det är svårt att 

undersöka hur mycket kondensat bildas för varje tidpunkt på året. Är det svårt att 

avgöra om den totala vatten användningen kan ersättas i dagsläget.  
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5.1   Förslag till vidare arbete 

 Undersöka hur konduktiviteten påverkas av lutdoseringen under en lägre 

period. Försöka hitta en balans som resulterar i att konduktiviteten 

stabiliseras trots det varma kondensatet. Därefter räkna på hur mycket 

bränsleförbrukningen minskar p.g.a. det varma spädvattnet. 

 Undersöka hur kondensatbildningen förhåller sig till de andra 

användningsområdena (processkyla, sotning samt spädvatten) och 

undersöka om kondensatet klarar av att ersätta dessa 

vattenanvändningsområden året runt.  

 Efter att kondensatet renas till spädvatten, nästa steg i processen är att 

omvandla spädvatten till matarvatten. Matarvatten är syrefritt vatten som i 

dagsläget avgasas med varmånga hos Arvika fjärrvärme. Vidare 

undersökning för detta vore om spädvattnet kan avgasas med den befintliga 

lösningen utan att behöva tillsätta andra exempelvis fällningskemikalier 

som binder till sig syret.  

 Vid spädvatten med högre föroreningar bör det undersökas om 

bottenblåsningen behöver ökas för att få en bättre omblandning och 

minskad risk för beläggningar. 
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