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Introduktion 
Den leverede kedel er fremstillet efter de nyeste og bedste konstruktionsprincipper og i 
overensstemmelse med aftalte godkendelses-normer. 

De får således et produkt, hvor alt er gjort for at fremstille og levere et kvalitetsprodukt 
med en lang levetid. 

Kedlens og dens øvrige udstyrs levetid afhænger naturligvis af rigtig pasning og vedli-
geholdelse, der sammen med en løbende og forstandig kontrol giver Dem en sikker og 
økonomisk drift af det samlede anlæg. 

Som producent af kedlen har vi til dette formål i det efterfølgende opstillet gode og 
nødvendige regler for drift og vedligeholdelse af kedlen og det af Danstoker a·s leve-
rede udstyr.  

Hensigten med mange af disse retningslinjer er generel hjælp og vejledning, mens an-
dre er egentlige krav, som ubetinget skal overholdes – i modsat fald bortfalder De-
res reklamationsret over for Danstoker a·s. Det er forfor at største vigtighed, at 
denne manual læses grundigt!  

Med henblik på at forlænge kedlens levetid og for at undgå bekostelige kedelhavarier 
skal vi derfor specielt henlede Deres opmærksomhed på følgende afsnit ( men ikke be-
grænset hertil ) : 

• Afsnit 3.5 ( Opfyring / Drift af fyringsudrustning ) 

• Afsnit 4.1 ( Daglig drift og vedligehold ) 

• Afsnit 5 ( Kedel- og fødevandssystem ) 

Det skal bemærkes, at udstyr, der indgår i det samlede kedelanlæg og som ikke er le-
veret eller designet af Danstoker a·s kan have afgørende indflydelse på oplysninger, 
der gives i denne manual. De heri angivne anvisninger erstatter ikke evt. særlige natio-
nale eller lokale forskrifter for udrustning og tilbehør, idet sådanne skal iagttages og nø-
je efterfølges. 

Personalet, som er ansvarlig for drift og overvågning af anlægget opfordres derfor til 
omhyggeligt at studere informationerne i denne manual og kombinere denne viden med 
andre instruktioner, som er gældende for anlægget som helhed. 

Hvis yderlige oplysninger måtte ønskes, kontakt da venligst: 

 Danstoker a·s  Danstoker Service 
          

      Industriel Nord 13 
         DK-7400 Herning 
Telefon:  +45 9928 7100  +45 99 28 71 99 
Telefax:  +45 9928 7111  +45 99 28 71 11 
E-Mail:  info@danstoker.dk service@danstoker.dk  
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Installation 

Fundament 
Et fundament støbt af beton eller et stålfundament skal etableres på opstillingsstedet. 
Fundamentet skal udføres med et lille fald, således at alt vand kan tømmes ud gennem 
udblæsningsstudsen (tømmestudsen). Fundamentet skal dimensioneres i henhold til 
gældende lokale regler og forhold samt desuden være beregnet for den totale belast-
ning fra kedlen med tilhørende udstyr og fra evt. betjeningsplatforme. 

Hvis ikke andet er tydeligt specificeret, er den af Danstoker opgivne kedelvægt normalt 
kedelvægten uden vand. 

For Deres beregning af fundamentsbelastning skal der derfor tages hensyn til kedlens 
vægt incl. vand samt specielle belastninger fra olie-/gasbrænder eller anden fyringsud-
rustning, evt. forbrændingsluftblæser placeret på kedeltop, galleri og lejder, armaturer, 
rørsystemer og lign. Disse tillægsbelastninger vil altid være anlægsbestemte. 

Det støbte fundament kan evt. forsynes med fundamentsplader af stål, hvorpå kedler, 
som er forsynet med kedelsadler, henholdsvis skal fixeres og kunne bevæge sig. An-
vendes der glidefolie skal tykkelsen af denne indgå ved fastlæggelse af funda-
mentspladernes koter.  

Som standardleverance for kedler forsynet med kedelsadler medleveres der 1 stk. gli-
defolie (tykkelse 0,8 mm) i passende dimension for én kedelsaddel. Glidefoliet vil under 
transporten fra fabrik være anbragt på eller inde i kedlen sammen med rensebørste og 
betjeningsnøgle for rense- og inspektionslåger. 

For kedler af kassetypen, hvor hele bundpladen er beregnet for at skulle overføre be-
lastningen fra kedlen til et specielt tilpasset fundament, hvilket normalt er en integreret 
del af fyringsudrustningen, vil tæthedskravet mellem kedelbund og fundament være be-
stemmende for udformningen af denne samling.  

Efter indsætningen kontrolleres, at pakningsmaterialet ligger korrekt. 

Pakningsmaterialet herfor er som standard ikke inkluderet i kedelleverancen. 
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Løfteprocedure for horisontal kedel 
Hver kedel er forsynet med to løfteøjer fra Danstoker. Kedlen løftes af transportvognen 
i disse øjer som vist på nedenstående tegning, hvor den optimale løftevinkel er 60° som 
bør overholdes inden for nogle få grader.  
Ved brug af løfteåg kan vinklen være større, hvilket er optimalt ved løft af meget tunge 
kedler. 
Herfra kan kedlen forsigtig flyttes over på det dertil støbte fundament.  
 
Advarsel! Fare! Passage og ophold under kedlen kan være livsfarligt når kedlen er løf-
tet.  
Kedlen er en tungt komponent, og det er meget vigtigt at alle nødvendige forholdsregler 
er taget for at denne handling kan forgå med ansvarlig sikkerhed. Kun professionel ud-
dannet personale bør stå for flytning og transport af kedlen. 

 

60
°

 
 

Hvis kedlen skal flyttes over et plant gulv / flade, kan den flyttes på rulleskøjter, der skal 
placeres under sadlerne. På hver sadel er der monteret to baksebeslag. Disse beslag 
er må kun bruges til at hæve kedlen med, ved hjælp af en donkraft.  
Beslagene må ikke bruges til at løfte eller flytte kedlen ved hjælp af truck eller 
lignende. 

Løfteprocedure for vertikal kedel 
1. Den vertikale kedel er forsynet med fire løfteøjer (A, B, C og D). Når kedlen an-

kommer til opstillingsstedet på de specielt fremstillede transportsadler, vender øje 
(A) nedad, og de tre andre øjer vender opad (B og C i toppen af kedlen og D i 
bunden af kedlen). Fra denne position løftes kedlen op med to separate kraner, 
hvor kran (1) har fat i de to løfteøjer i toppen (B-C), og kran (2) har fat i løfteøjet i 
bunden (D). 
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2. Herfra løftes kedlen af lastbilen, og transportsadlerne skæres fri eller demonteres. 
Kedlen løftes op i en højde, så den er fri af gulv / fundament, når kedlen tippes 
rundt. 

3. Kran (2) der har fat i løfteøjet i bunden (D), slækker linen, indtil kedlen udelukkende 
(naturligt af tyngdekraften) hænger i løfteøjerne (B-C) i toppen. Samtidig er det vig-
tigt, at kran (2) følger med horisontalt, så der ikke opstår et skævt træk, der kan re-
sultere i, at en af kranerne vælter. Kedlen må under ingen omstændigheder hvile el-
ler støtte på bundpladen i denne position, da det kan resultere i deformering af 
bundplade og / eller røgkammer i bunden af kedlen. 

4. Kran (2), der har fat i bunden af kedlen, slipper løfteøjet (D). Herefter flyttes kran (2) 
til modsatte side af kran (1), der løfter kedlen i løfteøjerne (B-C). Kran (2) skal her-
efter have fat i løfteøje (A). 

5. Fra denne position er kedlen klar til at blive trukket op i den endelige vertikale vin-
kel, ved at kran (2)  trækker i løfteøje (A).  

6. Når kedlen er trukket op i dens endelige opstillingsvinkel, slækker begge kraner 
med samme hastighed, så kedlen forsigtigt sættes på dens dertil støbte fundament.  

 
 

 
 

Kedelinstallation med tilhørende armatur 
Enhver kedel må kun opstilles på steder og under forhold, der opfylder de nationale 
krav og regler gældende for opstillingslandet. Der tænkes her bl.a. på kedelrummets 
beliggenhed og udformning, adgangsveje og udgangsforhold, pladsforhold for betje-
ning, servicering og inspektion af kedel og udstyr. 

Placering af kedlen på fundament 
Kedlen er på toppen forsynet med 2 stk. løfteøjer og kan således løftes på plads på 
fundamentet ved hjælp af en kran. Hvis kran ikke kan anvendes, er det muligt at rulle 
kedlen på plads ved hjælp af transportruller. 

Kedlen er desuden forsynet med et antal beslag til brug ved opretning af kedlen, når 
denne er blevet placeret på fundamentet.  

Der foretages opretning af kedlen, så denne i både tvær- og længderetningen er place-
ret vandret, dog evt. med svag hældning mod bundudblæsningsventilen. 
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Fixering af kedlen på fundament 
Af hensyn til kedlens længdeudvidelse er det vigtigt, at kedlens bageste kedelsaddel frit 
kan bevæge sig på fundamentspladen. Dette kan sikres ved at placere sadlen på glide-
folie og samtidig fastgøre forreste kedelsaddel til fundamentspladen f. eks. ved svejs-
ning. 

Ved specielle opstillingsforhold kan det være nødvendigt at fixere bageste kedelsaddel i 
stedet for, således at kedelfronten kan bevæge sig.  

Længdeudvidelsen mellem kedelsadlernes centre kan beregnes efter følgende formel:
 ∆L ≅ L x 1,2 x ( T2  - T1 ) / 1000 [mm], hvor 

L = centerafstand mellem kedelsadlerne [m] 

T2  = kedlens max. tilladelige driftstemperatur [°C] 

T1 = kedlens temperatur i kold tilstand [°C] 

Montering af kedelarmatur, overvågnings- og sikkerhedsudstyr. 
Kedlen skal forsynes med  forskriftsmæssigt kedelarmatur samt overvågnings- og sik-
kerhedsudstyr i fornødent omfang. 

Kedelarmaturet skal være pålideligt og skal med hensyn til materialevalg og konstrukti-
on være egnet til driftsforholdene samt opfylde nationale krav.  

Ved montering af kedelarmatur og udstyr skal alle pakflader og gevind smøres grundigt 
med grafit opløst i olie eller med et andet temperaturbestandigt smøremiddel. 

NB! Der gøres opmærksom på, at det kan være nødvendigt at tilpasse om-
fang og udformning af det beskrevne udstyr til at opfylde nationale myn-
dighedskrav i opstillingslandet. 

Sikkerhedsventiler 
Alle anvendte sikkerhedsventiler skal være typegodkendt til brug i opstillingslandet, og 
afblæsningskapaciteten skal ved det valgte afblæsningstryk være godkendt iht. gæl-
dende regler i opstillingslandet. 

Da sikkerhedsventilen er det sidste led i beskyttelsessystemet mod overtryk i kedelan-
lægget, er det derfor vigtigt, at der foretages en omhyggelig og korrekt montering på 
kedlen samt tilslutning til afblæsningsrør. Ventilen er normalt forsynet med beskyttel-
sesdæksler på til- og afgangssiden. Disse dæksler bør tillige med løftearmens sikring 
først fjernes, når ventilen er monteret på kedlen, klar for rørtilslutningen. 

Se eventuelt specielle instruktioner. 

Betjeningsplatform og -lejder 
Udformning og omfanget af evt. betjeningsplatform og lejder skal være efter lokale 
myndigshedskrav. Såfremt kedlen bliver påvirket af belastninger fra platforme og lejde-
re, må dette kun ske på områder, hvor der konstruktionsmæssigt er taget hensyn hertil.  
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Kedeltilslutninger 
Når kedlen er korrekt monteret på fundamentet kan der foretages tilslutning til kedelan-
læggets forskellige rør- og kanalsystemer. Generelt gælder for alle tilslutningerne, at 
disse skal foretages i henhold til gældende nationale myndighedskrav samt lokale reg-
ler og forhold. 

OBS.: Der må ikke overføres kræfter og momenter til kedelens studse. 

Tilslutning til skorsten 
Kedlen forbindes til skorstenen via røggaskanalen, som kan tilsluttes kedlen enten ved 
en direkte svejsesamling eller om nødvendigt ved en flexforbindelse til kompensering 
for kanalens varmeudvidelse og bevægelser i forhold til skorstenen.  

Tilslutning til distributionssystem 
Tilslutning til systemet skal foretages således, at der ikke overføres påvirkninger fra rø-
renes bevægelse til kedlens til- og afgangsstudse. Om nødvendigt må der installeres 
flexforbindelse til kompensering for rørsystemets varmeudvidelse og bevægelser. 

Tilslutning til udblæsningssystem 
I forbindelse med eftersyn og/eller reparationer på kedlen samt ved udtagning af drift 
kan der være behov for at aftappe kedlens vandindhold. Dette skal altid ske uden gener 
og fare for driftspersonalet eller andre. Udblæsningsvandet kan normalt ikke genanven-
des og må derfor ledes til afløb.  

Til offentlig kloaksystem må der normalt ikke vedvarende udledes vand 
med en højere temperatur end 35 °°°°C, hvorfor det må anbefales at foretage 
aftapningen via en udblæsningsbeholder eller brønd. Herved kan udled-
ningstemperaturen om nødvendigt reduceres ved hjælp af hhv. eksternt kø-
levand eller sten. 

Der er vigtigt, at udblæsningssystemet udformes således, at der ikke under udblæsnin-
gen på grund af trykstød og/eller udblæsningsledningens længdeudvidelse bliver over-
ført belastninger på kedlens udblæsningsstudse. 
Ved hedtvandssystemer med installation af flere kedler skal røret fra hver kedels bund-
udblæsning føres til og tilsluttes separat til udblæsningstanken. 

 
NB! Der gøres opmærksom på, at lokale myndighedskrav til afledning af 
vand til kloaksystem altid skal iagttages i det pågældende opstillingsland. 

Tilslutning til udblæsningsrør for sikkerhedsventiler 
Sikkerhedsventiler skal monteres på en sådan måde, at der ikke overføres vibrationer, 
statiske eller dynamiske påvirkninger fra udblæsningsrør og evt. lyddæmper til sikker-
hedsventilerne. Udblæsning fra sikkerhedsventilerne skal ske på farefri måde og af-
blæsningsledningen skal normalt føres til det fri, beskyttet mod frost.  

Afblæsningsrøret fra sikkerhedsventilerne skal føres med et fald på min. 0,5% og udført 
således, at der ikke kan forekomme vandlommer. Der skal umiddelbart ved sikkerheds-
ventilerne afdrænes ved et uafspærreligt melderør ført til fyrpladsen. 

Såfremt afblæsningsrøret afsluttes lodret kan der yderligere etableres afspærrelige 
dræn. 
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I øvrigt skal afblæsningsrøret fra sikkerhedsventiler udformes således, 
at modtrykket under afblæsningen ikke overstiger det tilladelige i hen-
hold til ventilens godkendelse. 

Se eventuel speciel monteringsvejledning.  

Installation af pumper og rør 

Kedelshuntpumpe 
Når temperaturforskellen mellem fremløb og returløb bliver for stor, kan der opstå farli-
ge materialespændiger i kedelkonstruktionen. Disse spændinger, som opstår som følge 
af temperaturmæssige udvidelser og sammentrækninger af materialerne, kan medføre 
utætheder ved f. eks. rørindvalsninger eller revnedannelser i stagbolte og svejsesøm-
me, der igen kan medføre utætheder. 
For at undgå disse materialespændinger bør kedlen forsynes med en kedelshuntpumpe 
med henblik på, at kedlens foreskrevne returvandstemperatur til enhver tid kan opret-
holdes 
Se i øvrigt gældende datablad for kedel samt desuden kedlens tilladelige temperatur-
forhold under Daglig drift og vedligehold.  
Kedelshuntsystemet kan udføres på forskellig måde afhængigt af ønske om regule-
ringsforhold evt. sammenholdt med etablerings- og driftsomkostninger for kedelshunt-
pumpen med tilhørende reguleringsudstyr. 
Shuntkredsens tilslutningsted på kedlens returløb bør være placeret således, at den 
korrekte blandingstemperatur på returvandet opnås før kedlens returstuds.  
Kedelshuntpumpens placering skal vælges ud fra pumpefabrikantens krav til nødven-
digt tilløbstryk ved pumpens sugeside. Der skal desuden være fornøden plads for kor-
rekt tilslutning og normal vedligehold af kedelshuntpumpe, afspærrings- og kontraventi-
ler samt andet nødvendigt udstyr for styring og regulering. 
Ved montering af kedelshuntpumpe og rørsystem skal der ligeledes tages hensyn til, at 
der ikke må overføres skadelige påvirkninger til kedelshuntpumpen fra rør og ventiler. I 
længere rørledninger understøttes rørsystemet før og efter kedelshuntpumpen.  
Eventuel støj fra kedelshuntpumpen kan dæmpes ved at montere kompensatorer tæt 
ved kedelshuntpumpens til- og afgang samt ved at placere kedelshuntpumpen på 
svingningsdæmpende underlag.  

Stilstandsshuntpumpe 
Såfremt en kedel tages ud af drift i kortere eller længere tid - forhold som især optræder 
ved spidslastkedler - foretages en konservering som beskrevet under Stilstandskon-
servering (afsnit 8). 
Ved en vådkonservering kan kedlen holdes varm og tør, d.v.s overfladetemperatur på 
hedefladerne på min. 40 - 45 °C, ved hjælp af cirkulerende vand fra anden kedel samt 
et stilstandsshuntsystem. Herved reduceres energitabet mest muligt, samtidig med at 
risikoen for korrosion tilsvarende er minimeret.  
Stilstandsshuntsystemet kan udføres på forskellig måde afhængigt af ønske om regule-
ringsforhold evt. sammenholdt med etablerings- og driftsomkostninger for stilstands-
shuntpumpe med tilhørende reguleringsudstyr. 
Systemet bør dog udføres således, at ventilen til kedlens returstuds lukkes under stil-
stand, samtidig med at ventilen ved fremløbsstudsen fortsat er åben. Stilstandsshunt-
pumpe tilsluttes på sugesiden til kedlens specielle studs for stilstandsshuntning og tryk-
siden føres til varmesystemets fremløb umiddelbart før hovedpumpen. 
Herved vil det varme fremløbsvand fra den/de idriftværende kedel/kedler cirkulere bag-
læns gennem kedlen, der er udtaget af driften, og opvarme denne til korrekt temperatur. 
På grund af vandets vægtfyldevariation gennem kedlen vil det altid være det koldeste 
vand, som forlader denne.  
Stilstandsshuntpumpens placering skal vælges ud fra pumpefabrikantens krav til nød-
vendigt tilløbstryk ved stilstandsshuntpumpens sugeside. Der skal desuden være for-



 11/42  

 
 

nødent plads for korrekt tilslutning og normal vedligehold af stilstandsshuntpumpe, af-
spærrings- og kontraventiler samt andet nødvendigt udstyr for styring og regulering. 
Ved montering af stilstandsshuntpumpe og rørsystem skal der ligeledes tages hensyn 
til, at der ikke må overføres skadelige påvirkninger til stilstandsshuntpumpe fra rør og 
ventiler. I længere rørledninger understøttes rørsystemet før og efter stilstandsshunt-
pumpen.  
Evt. støj fra stilstandsshuntpumpe kan dæmpes ved at montere kompensatorer tæt ved 
stilstandsshuntpumpens til- og afgang samt ved at placere pumpen på svingningsdæm-
pende underlag. 

Fødevandspumper 
Fødevandspumper bør monteres på et betonfundament, som er højt nok til at pumpen 
ikke bliver ødelagt ved oversvømmelse af gulvet på opstillingsstedet.  Fundamentet bør 
ligeledes være tilstrækkelig stort til, at der er fornødent plads for korrekt tilslutning og 
normal vedligehold af rør, ventiler og andet nødvendigt udstyr.  
Ved placering og montering af fødevandspumper skal der tages skyldigt hensyn til den 
normale laveste vandstand i aflufterbeholderen under drift, således at der kan oprethol-
des det af pumpefabrikanten krævede minimum tilløbstryk ved pumpens sugestuds, 
normalt ca. 0,3 bar. Sugeledningen fra aflufterbeholderen skal føres med fald mod fø-
depumpen og med færrest mulige bøjninger. 

Fødevandsrør 
Ved montering af fødepumper og rørsystem skal der ligeledes tages hensyn til, at der 
ikke må overføres skadelige påvirkninger til pumpen fra rør og ventiler. I længere rør-
ledninger understøttes rørsystemet før og efter fødepumpen.  
Eventuel støj fra fødepumpen kan dæmpes ved at montere kompensatorer tæt ved 
pumpens til- og afgang samt ved at placere pumpen på svingningsdæmpende underlag.  
Ved anlæg hvor fødevandsforsyningen sker ved automatisk start/stop af fødevands-
pumper er det vigtigt at fastgøre rørbøjninger, idet start/stop har tilbøjelighed til at for-
årsage chockpåvirkninger på rørsystemet (vandslag).  

NB! Hvis der i fødevandssystemet anvendes modulerende føde-
vandsventil, der under drift kan lukkes helt, bør der etableres en 
tilbageføringsforbindelse til aflufterbeholderen, dimensioneret for 
det af pumpefabrikanten krævede minimum flow for at sikre føde-

pumpen mod beskadigelse. 

Rør 
Hvis flere kedler er tilsluttet til et fælles distributionssystem, bør det sikres, at varmt 
vand ikke ved fejlbetjening eller defekte afspærringsventiler kan forplante sig til en ke-
del, som ved inspektion kan befares gennem mandehul. Det kan ske ved fjernelse af et 
passende rørstykke, ved indskydelse af blindflanger eller ved at anbringe 2 afspær-
ringsventiler med et mellemliggende dræn af passende størrelse fungerende som mel-

deledning. 
NB! Alle rørledninger skal i øvrigt dimensioneres, fremstilles, monteres 
og kontrolleres i henhold til gældende nationale myndigheds krav i  op-
stillingslandet. 

Ved planlægning og konstruktion af et rørsystem må følgende forhold tages i betragt-
ning: 

• Alle rørledninger med tilhørende armatur skal være forsvarligt placeret og understøt-
tet således, at der kan ske termiske udvidelser og sammentrækninger, uden at der 
derved fremkommer utilladelige belastninger på systemet. 
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• Hvis et vandbaseret anlæg kan være ude af drift om vinteren, skal også rørlednin-
gerne kunne aftappes og forsvarligt drænes, medmindre disse på anden måde er 
sikret mod frostsprængning, f. eks. ved at vandet er tilsat en tilstrækkelig mængde 
frostvæske. 

• Rørledningerne skal være isoleret i nødvendigt omfang til hindring af personskade, 
energitab samt af hensyn til de arbejdsmiljømæssige forhold. 

Installation af udblæsningstank 
Udblæsningsbeholderen opstilles med det formål at bortskaffe udblæsningsvandet på 
sikker og forsvarlig vis fra kedlen. Da der foretages udblæsning af kedelvandet for at 
fjerne dannede urenheder heri, kan udblæsningsvandet ikke genanvendes og må ledes 
til afløb. 

NB! Der gøres opmærksom på, at lokale myndigheders krav til afledning 
af vand til kloak skal iagttages. 
Der er vigtigt, at udblæsningssystemet udformes således, at der ikke under 
udblæsningen - på grund af trykstød og/eller udblæsningsledningens længde-

udvidelse - bliver overført belastninger på kedlens udblæsningsstudse. 
Montering af det tilhørende armatur, regulerings- og sikkerhedsudrustning skal foreta-
ges i henhold til relevant vejledning. 

Installation af termisk aflufter 
Aflufterbeholderen monteres på et plant solidt stålstativ, således at der kan opretholdes 
det af pumpefabrikanten foreskrevne nødvendige tryk ved kedelfødepumpens su-
gestuds, normalt ca. 0,3 bar. 
Ved udformning af stålstativet skal der tage skyldigt hensyn til aflufterbeholderens 
længdeudvidelse som følge af temperaturændringer. Derfor bør kun den ene af behol-
derens understøtninger fastgøres med bolte, medens den anden skal have mulighed for 
at kunne bevæge sig frit i forhold til stålstativets bæreramme. 
Montering af det tilhørende armatur, regulerings- og sikkerhedsudrustning skal foreta-
ges i henhold til separat vejledning. 

Installation af fødevandstank 
Fødevandstanken monteres på et plant solidt stålstativ, således at der kan opretholdes 
det af pumpefabrikanten foreskrevne nødvendige tryk ved fødevands-pumpens su-
gestuds.  
Ved udformning af stålstativet skal der tages skyldigt hensyn til fødevandstankens 
længdeudvidelse som følge af temperaturændringer. Derfor bør kun den ene af tankens 
understøtninger fastgøres med bolte, medens den anden skal have mulighed for at 
kunne bevæge sig frit i forhold til stålstativets bæreramme. 
Montering af det tilhørende armatur, regulerings- og sikkerhedsudrustning skal foreta-
ges i henhold til separat vejledning. 

Ekspansionssystem 
Ethvert vandbaseret anlæg skal have én eller flere ekspansionsbeholdere, hvis samle-
de rumfang er tilstrækkelig til at optage vandets varmeudvidelse under normale drifts-
forhold. I praksis vil dette betyde, at beholderen skal kunne optage volumenudvidelsen 
ved opvarmning fra 10 °C til den tilstand i anlægget, hvor overkogssikringen afbryder 
fyringen uden, at anlæggets sikkerhedsventilers åbningstryk overskrides. 
For bestemmelse af den effektive volume på ekspansionssystemet vil det ofte være 
nødvendigt at anvende erfaringsværdier, idet vandindholdet i hedtvands-anlægget kan 
være svært at beregne trods gode katalogangivelser af vandindhold i rør, radiatorer, 
varmeforbrugende komponenter og kedler.  



 13/42  

 
 

Det må desuden være en fordel, hvis ekspansionsbeholderen er rigelig stor og således 
rummer plads for en evt. senere anlægsudvidelse. 
Ekspansionsbeholderen kan tilsluttes et hvilket som helst sted i anlægget. 

 
NB! Ekspansionsbeholderen samt forbindende ekspansionsledning til det 
øvrige anlæg skal dimensioneres således, at den opfylder gældende natio-
nale myndighedskrav i opstillingslandet. 

Trykket i systemet tilvejebringes ved tilførsel af en luftart fra en trykbeholder og/eller 
damp. Under visse driftsforhold kan ekspansionsbeholderen være forsynet med mem-
bran til adskillelse af luft- og vandrum. Beholderens fortryk skal være afpasset 
gældende regler for opstillingslandet. 

 
NB! Under alle driftsforhold skal man sikre sig, at der overalt i anlægget er 
tilstrækkelig trykdækning, således at dampdannelse undgås. 

Trykholdesystem 
Trykket i anlægget kan også opretholdes ved hjælp af en trykholdepumpe, der fra en 
eventuel trykløs ekspansionsbeholder til stadighed pumper en lille vandmængde ind i 
anlæggets cirkulationssystem. 
En overstrømsventil monteret efter trykholdepumpen skal derefter sørge for, at trykket i 
anlægget holdes inden for de fastsatte grænser. For at hindre iltoptagelse i ekspansi-
onsbeholderen kan denne være forsynet med en membran til adskillelse af luftrum og 
vandrum. 

Røggaskanal 
Det er af væsentlig betydning, at hele røggaskanalsystemet er designet optimalt med 
henblik på at minimere træktabet i systemet. Herved kan der skabes en løbende bespa-
relse i driftsomkostninger for forbrændingsluftblæser og/eller sugetræksblæser. 

Røgkanalen, som skal fremstilles af materialer, der er egnet for de driftsmæssige for-
hold samt det anvendte brændsel, bør være så kort og med så få bøjninger som muligt. 
Kanalbøjningerne bør være fremstillet med stor radius, min. 1,5 x kanaldiameteren. 

Nationale myndigheders krav med hensyn til udformning, eftersyn og rensning af røg-
kanaler skal naturligvis altid være tilgodeset. 

Montering 
Røgkanalen oplægges i solide bæringer, således at der ikke overføres utilladelige be-
lastninger på kedel eller skorsten. Med henblik på at undgå røggasudtrængninger til 
kedelrummet ved overtryksfyring kan det anbefales, at røgkanalens samlinger og til-
slutninger sker ved svejsning. Om nødvendigt forsynes tilslutningerne med flexforbin-
delser til kompensering for kanalens varmeudvidelse og bevægelser i forhold til skor-
stenen. 

Tilslutning af måle- og reguleringsudstyr 
Røgkanalsystemet skal forsynes med det nødvendige antal korrekt og hensigtsmæssigt 
placerede tilslutninger for normalt anvendt måle- og reguleringsudstyr samt til udstyr, 
som bruges ved periodiske kontrolmålinger. 
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Isolering 
Af hensyn til driftspersonalets sikkerhed samt til miljøet i kedelhuset bør røgkanalen 
isoleres effektivt og efterfølgende afdækkes med beklædningsplader af et materiale 
passende for drifts- og opstillingsforholdene. 

Der skal ved isoleringens og afdækningens udformning tages hensyn til tilslutninger for 
måle- og reguleringsudstyret. 

Røgkanaler som føres udendørs bør tilsvarende have en isolering og afdækning, der er 
tilpasset opstillingsforholdene. 
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Opstartsprocedure 

Opstillingseftersyn 
Før et hedtvandsanlæg tages i brug som nyt, skal det normalt underkastes et opstil-
lingseftersyn af de nationale myndigheder i opstillingslandet. 
Hvis kedelanlægget ønskes under periodisk overvågning, skal den nationale myndig-
heds tilladelse hertil indhentes.  
Ved eftersynet kontrolleres, at den forelagte fremstillingsgodkendelse for kedlen er i or-
den, og at de givne forskrifter vedrørende indretning, opstilling, pasning, udstyr med 
armatur, tilhørende ledninger og øvrige tilbehør er overholdt, samt for anlæg med peri-
odisk overvågning, at der foreligger de krævede dokumentationer. 
Hvis der intet væsentligt findes at bemærke ved opstillingseftersynet, indføres resultatet 
i kedlens tilsynsbog med bemærkningen om, at brugen af kedlen er tilladt. 

Et kedelanlæg må normalt ikke tages i brug før de nationale myndigheder i 
opstillingslandet har foretaget et opstillingseftersyn og givet brugstilladel-
se.  
Det er altid kedelejeren, som har det fulde ansvar for, at kedelanlægget og dets 

sikkerhedsmæssige udstyr forefindes i god og forskriftsmæssig stand, samt at driftsper-
sonalet desuden er i besiddelse af de fornødne kvalifikationer og tilladelser for pasning 
af det konkrete kedelanlæg. 

Inspektion før opstart 
Før der foretages opstart af kedelanlægget, er det vigtigt at foretage en gennemgriben-
de visuel kontrol af alle anlæggets dele for at sikre en efterfølgende korrekt drift. 

Kontrollen bør omfatte følgende : 

• at alle flangesamlinger er udført med korrekt tilspændingsmoment.  

• at alle indre overflader er rene, og at der ikke er efterladte genstande i form af f.eks. 
renseværktøj eller reservedele. 

• at alle renselemme og luger er lukkede og korrekt tilspændt. 

• at alle rørforbindelser er rigtig tilsluttet, og at evt. beskyttende afdækning er fjernet. 

Bemærk at kedelstudse på Danstoker kedler er afdækket med en rød pla-
stikprop. 

• at alle varmepåvirkede områder er beskyttet af isolering, og at denne ingen 
steder er blevet ødelagt. 

• at sikkerhedsventiler er forskriftsmæssigt monteret og at deres dræn- og udblæs-
ningsrør er korrekt tilsluttet. 

 
ADVARSEL!  Skoldningsrisiko fra udblæsningsdamp.  

Det er vigtigt at sikre sig, at drænrør fra sikkerhedsventiler er omhygge-
ligt monteret og tilsluttet et beskyttende afløb. Undladelse heraf kan 
medføre alvorlig skoldningsrisiko for driftspersonalet i tilfælde af, at en 
sikkerhedsventil udblæser damp direkte til omgivelserne. 

• at et evt. monteret røggasspjæld er åbent. 
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• at observationsglasset er spændt i åben eller lukket position. Observationsglasset 
skal altid anvendes med forsigtighed for at undgå personbeskadigelse – specielt ved 
kedelanlæg med overtryksfyring – såfremt der måtte opstå en sprængning af glasset. 
Uden for observationstidsrummet bør glasset altid være i lukket stilling.  

• at dræn for kondensat, som kan dannes i kedlens røgkasse, røggaskanalen samt i 
skorstenen, er i orden. 

• at alt installeret sikkerhedsudstyr er korrekt tilsluttet og afprøvet. 

• at alle elektriske forbindelser er korrekt udført og at alle elektriske systemer virker ef-
ter hensigten.  

• at fyringssystem og fyringsudrustning er korrekt monteret og mekanisk afprøvet. 

 

Justering af niveaukontrol 
Antallet og placering af de enkelte elektroder afhænger af systemets opbygning samt af 
de nationale regler i opstillingslandet. 
Niveaukontrolsystemet består af et antal elektroder monteret i flanger, som er placeret 
på kedeltoppen og evt. i en speciel vandstandsflaske, som ligeledes er forsynet med L-
V mærket samt vandstandsviserne. 
På hedtvandskedler er niveaukontolsystemet normalt anbragt på et mellemrør (et så-
kaldt "juletræ") mellem fremløbsstudsen og hedtvandssystemet. 
De enkelte elektroders længder er fra fabrikken tilpasset til teoretisk at opfylde gælden-
de nationale regler samt almene driftserfaringer, se nedenfor Fig. 1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indstilling af vandstandselektroder. 
 



 17/42  

 
 

1

2

LV

 

• Figur 1:  Indstilling af vandstandselektroder 
 
Når kedlen er oprettet på fundamentet, kan det derfor være nødvendigt at foretage en 
korrektion af de enkelte længder, evt. efter anvisning fra den nationale myndighed i for-
bindelse med opstillingsgodkendelsen. 
Følgende fremgangsmåde for afkortning/tilpasning af elektroderne kan anbefales, efter 
at kedlen er blevet fyldt med foreskrevet kedelfødevand : 
 

Vandmangelsikring (elektrode nr. 1) :  
Elektroden skal slippe vandoverfladen, hvis denne sænkes til L-V mærket.   

Tørkogssikring(er)   (elektrode nr. 2) : 
Elektroden må max. være indtil 30 mm under L-V mærket. Dog skal vandstanden altid 
være synlig i vandstandsglassene. 

Udkogning / rengøring af kedel 
Kedlen er en helsvejst konstruktion, og der anvendes ikke smøremidler ved fremstillin-
gen. Det er derfor normalt ikke nødvendigt at foretage alkalisk udkogning af  kedlen, 
medmindre der er specielle krav til kedelvandets renhed fra starten. Det kan altid anbe-
fales, at forinden en ny kedel sættes i drift, at kedlen rengøres på vandsiden. 

Hvis der ønskes sikkerhed for renheden af kedlens overflade på vandsiden, eller så-
fremt kedlen under drift forurenes med fedtstoffer, følges nedenstående vejledning for 

udkogning af kedler. 
NB! Forinden fyringsudrustningen startes i forbindelse med udkogningen, 
skal den nationale myndigheds ibrugtagningstilladelse foreligge. 

Inspektion 
Kedlens vand- og røgside inspiceres, og uvedkommende genstande fjernes. 

Klargøring 
Kedlen og helst også rørledningerne skylles igennem, så vidt muligt med demineralise-
ret eller blødgjort vand. Nye pakninger til hoved- og mandehulsdæksler skal være til rå-
dighed efter udkogning. 
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Påfyldning af vand og kemikalier 
Kedlen fyldes med demineraliseret eller blødgjort vand til lidt over L-V mærket. Samti-
dig tilsættes kemikalier gennem øverste mandehul eller gennem evt. disponibel studs 
på kedeltoppen. 
Der anvendes: 
4 - 5 kg trinatriumfosfat, Na3PO4 pr. m3 vand. 
Kemikalierne opløses under omrøring i varmt vand - inden tilsætningen. 

Afspærring af kedlen 
Efter kemikaliepåfyldningen lukkes mandehulsdækslet, frem-, retur- og fødevandsventi-
ler lukkes, medens evnt. manometerventil og udluftningsventil åbnes. 

Opfyring 
Opfyringen skal foregå ved laveste belastning, svarende til ca. 15-25 % af max. kedel-
ydelse, og skal foregå i et moderat tempo, idet følgende intervaller overholdes: 
1. time :   5 min. drift  10 min. stop 
2. time : 10 min. drift  10 min. stop 
3. time : 15 min. drift  10 min. stop 
Udluftningsventilen lukkes ved ca. 1-1,5 baro kedeltryk, når der kommer ren damp ud 
gennem ventilen.  
Herefter kontinuerlig fyring på laveste belastning til 5 baro kedeltryk, og dette tryk op-
retholdes i ca. 8 timer, hvorefter brænderen eller fyringsudrustningen afstilles. 
Er der tale om opstart med varme røggasser, der skal ledes igennem kedlen, må op-
starten – afhængig af temperaturen på røggassen – afpasses de faktiske forhold, even-
tuelt ved hjælp af by-pass spjæld. 
På biomasse-fyrede kedler vil der normalt ikke være problemer, idet fyringsudrustnin-
gen stiller krav om en afdæmpet opstartsprocedure. 

Rengøring 
Kedlen tømmes herefter gennem bundaftapningsventilerne (drænventilerne). 
Når kedelanlægget er afkølet, åbnes hoved og/eller mandehulsdæksler og kedlen spu-
les grundigt fra oven og nedefter, medens bundaftapningsventilen/erne er åbne. Disse 
bør i øvrigt ikke betjenes, før kedlen er helt ren for at undgå skader på grund af evt. 
urenheder.  

Om nødvendigt må bundudblæsningsventilerne demonteres for at fjerne evt. fremmed-
legemer. Kedlen og helst også rørledningerne skylles igennem så vidt muligt med de-
mineraliseret eller blødgjort vand. 

Afslutning 
Nye pakninger påsættes ved hoved- og mandehulsdæksler, hvorefter disse tilspændes. 
Kedlen er herefter klar til opstart, som beskrevet i Opstart af kedelanlæg (Afsnit 3). 

Obs! Såfremt kedlen ikke skal indsættes i driften omgående efter færdig-
monteringen og rensningen, følges den anførte procedure for  Stilstands-
konservering (Afsnit 8). 
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Opstart af kedelanlæg 

Generelt 
Efterfølgende vejledning for idriftsættelse af en hedtvandskedel fra kold tilstand må be-
tragtes som vejledende, og udrustningen  er baseret på danske udstyrs-forskrifter og 
regler for hedtvandskedler. 
 

NB! Der gøres opmærksom på, at det kan være nødvendigt at tilpasse det 
beskrevne udstyr til at opfylde evt. nationale myndighedskrav. 

Følgende skal udføres / kontrolleres før kedelanlægget opstartes : 

• Kedlen påfyldes behandlet vand, der opfylder vandkvalitetskravene som angivet i Af-
snit 5.2. Under påfyldningen uddrives luften i kedlen gennem luftventilen, som holdes 
åbent indtil der vedvarende kun kommer vand ud ventilen. 

• Kontrollér, at vandbehandlingsanlægget i øvrigt er klar til drift, herunder at de nød-
vendige additiver forefindes i doseringsanlægget. 

• Kontrollér, at alle ventiler er i startstilling som angivet nedenfor. 
• Kontrollér, at der ikke er tegn på lækager. 
• Kontrollér, at styre- og kontrolpaneler er driftsklare. 

Ventilstilling mv. 
Ventilstillingen er vanskelig at beskrive, idet Danstoker ikke er leverandør af det varme-
system, som kedlen er tilkoblet, og dermed ikke er bekendt med den eksakte opbygning 
og placering af ventiler. 
De mange forskellige opbygninger af f.eks. shuntsystemet, ekspansionssystemet, føde-
vandssystemet, pumpegruppen m.m. medfører lige så mange forskellige ventilstillinger. 
Vi kan derfor henvise til en vejledning for eksempel i form af skriftligt materiale fra leve-
randøren, som har ansvaret for det samlede hedtvandsanlæg (inkl. kedelleverancen). 
Med det formål at hindre uhensigtsmæssige temperatur- og trykpåvirkninger af kedlen, 
har Danstoker imidlertid nogle krav, som kan opfyldes ved rigtig ventilindstilling under 
opstart af en hedtvandskedel :  
• Der skal etableres en cirkulation af vandet i kedlen (enten via shunt eller via hele 

nettet) 
• Der skal etableres mulighed for tilgang af fødevand  
• Eventuel stilstandsshunt skal være afbrudt (såvel forbindelsen som pumpen). 
• Ventilen til en eventuel automatisk udluftning skal være åben. 
• Alle bundaftapnings-/bundudblæsningsventiler skal være lukkede. 
• Eventuel udluftningsventil skal være lukket. 
• Ventiler, som forbinder trykparten til diverse måleudstyr, skal være åbne. 

Opstart af vandbehandlingsystemet 
Se speciel vejledning for opstart af vandbehandlingsystemet. 

Opstart af fødevandssystemet 
Fødevandssystemet kan være leveret og/eller konstrueret af anden leverandør end 
Danstoker a·s. Følgende anvisninger skal derfor kun betragtes som vejledende, gene-
rel information. 
Før hedtvandsanlægget startes, skal fødevandssystemet være i drift. Når dette startes, 
skal følgende udføres: 
• Kontroller råvandsforsyningen og kvaliteten af råvandet. 
• Kontroller, at vandbehandlingsanlægget (blødgøringsanlægget) er i drift. 
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• Kontrollér vandstanden i fødevandsbeholderen og/eller aflufterbeholderen. 
• Kontrollér, at niveaureguleringen for fødevandsbeholderen fungerer således, at 

vandtilgangen fra vandbehandlingssystemet kan opretholde vandstanden. Kontrollér 
desuden, at fødevandspumpen stopper ved for lav vandstand i fødevandsbeholde-
ren. 

• Start vandbehandlingssystemet, hvis det ikke allerede er i drift 
• Kontrollér temperaturen i aflufterbeholderen, således at der kan tilføres fødevand 

med korrekt temperatur til kedlen. 
• Kontrollér, at den automatiske vandstandsregulering (på kedlen og/eller aflufter-

/fødevandsbeholderen fungerer. Reguleringsformen vil normalt være on/off i form af 
start/stop af kedelfødepumpen. 

Opfyring / Drift af fyringsudrustning 

Definition af fyringsudrustning (brænder) 
Da Danstoker’s kedler ofte anvendes i helt kundespecifikke anlægsopbygninger, kan 
udtrykket FYRINGSUDRUSTNING (brænder), anvendt i denne manual, dække over 
mange forskellige former for fyringsmetoder og forbrændingsprincipper.  
Som eksempel kan nævnes olie- og gasbrændere, kombinationsbrændere, turbiner og 
motorer, forbrænding af forskellig art i ovne, incineratorer, forbrændingskanaler og for-
brænding på riste.  
Disse mangeartede former for fyringsudrustning kan kræve speciel opmærksomhed, 
når vi taler om bl.a. opstartsprocedurer, afbrydelse af fyring, vedligehold, m.m. 

Generelt 
Kedlens levetid er afhængig af bl.a. antallet af kedelopstarter. I denne forbindelse må 
der forventes max. 1.000 kold-opstarter og max. 10.000 varm-opstarter i løbet af 20 
driftsår med driftsvariationer mellem 100-40%. 
I øvrigt gælder det, at jo længere tid kedlen er om den enkelte opstart og jo langsom-
mere kedlen frigives fra minimum til nominel last, des længere levetid vil kedlen have. 
For at sikre jævn opvarmning af kedlen og af eventuelt murværk samt for at undgå for 
store temperaturspændinger i kedlens trykpart (og dermed risiko for revnedannelser og 
utætheder på grund af forskellige udvidelsescoefficienter på kedelmaterialet), er det af 
yderste vigtighed, at efterfølgende retningslinjer overholdes omhyggeligt ! 
Typiske skader ved for hurtig opvarmning af kedlen kan være revnedannelser i rør- og 
stagsvejsninger ved første rørtræk (vendekammer og bageste rørplade). Sådanne ska-
der forårsages af ildkanalens længdeudvidelse, da kanalen ved for hurtig opfyring udvi-
der sig hurtigere end det øvrige kedelstål. 

OBS!! Danstoker’s ansvar for skader bortfalder, såfremt opfyringen af kedlen 
til driftstemperaturen foregår for hurtigt, eller hvis ændringen fra 25% last til 
100% sker for hurtigt.  
 

Der skelnes mellem 2 opstartssituationer – nemlig : 

Når kedlen er i drift.  
Når kedlen er i drift - dvs. at fyringsudrustningen har været i drift inden for de seneste 5 
minutter - må denne anvendes frit.  
Den skal dog altid køres langsomt op i last fra ca. 25% til 100% - minimum 10 mi-
nutter (se Fig. 1). 

I alle øvrige situationer 
I alle øvrige situationer må belastningen ikke overstige 15-25%, FØR  driftstempe-
raturen er opnået ! 
Der kan ikke gives nogen éntydig anvisning på længden af denne lavlastperiode. Af-
hængig af omstændighederne kan denne periode på lav last nemlig variere fra døgn 
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(første opstart på nyt anlæg) til ca. 15 minutter (kedler, der står stilstandsopvarmet på 
driftstemperaturen). 
Først når driftstemperaturen er opnået, må fyringsudrustningen - efter minimum 
15 minutter PÅ driftstemperaturen - frigives til maximum ydelse (se fig. 1). 
Kedlen skal herefter altid køres langsomt op i last fra 25% til 100% - dog minimum 
10 minutter (se fig. 1). 
Disse retningslinjer gælder også for kedler i kaskadedrift ! 
Der kan evt. stilles specielle krav for forløbet af den første opstart for at tilgodese en 
udtørringsprocedure af hensyn til kedlens ildfaste udmuring. 

 
 

           Fig. 1 

• Figur 1:  Den tynde kurve viser det ideelle opstartsforløb, og den 
tykke viser opstarten med en to-trins brænder 

Kontroller under opstart af kedlen 

Kontrol af kedeltrykket 
Under opstartsperioden vil der forgå en volumenudvidelsen af kedel-/anlægs-vandet. 
Såfremt ekspansionsystemet er korrekt dimensioneret, vil volumenforøgelsen ikke give 
anledning til en trykstigning. 
Hvis trykstigningen derimod er så stor, at anlægstrykket er ved at nærme sig det tillade-
lige, kan bundudblæsningsventilen aktiveres i kort tid for derved at reducere trykket til 
lidt under det normale niveau. Herved undgås det, at sikkerhedsventilerne aktiveres 
unødigt. Der bør efterfølgende ske en tilpasning af ekspansionssystemets kapacitet.  

Udluftning 
Under opvarmning af kedelvandet til driftstemperatur vil der ved anvendelse af føde-
vand, som ikke på forhånd er fuldstændigt afiltet, efterhånden blive dannet fri ilt, som 
omgående skal forsøges fjernet fra kedelanlægget via luftudladere monteret på udluft-
ningspotter, der skal  placeres på anlæggets højeste punkter. Luftudladernes funktion 
skal jævnligt kontrolleres. 

Kontrol af kondensvand  
De vanddampe som dannes ved forbrændingen, vil under opstarten samt i den første 
driftsperiode i stor udstrækning kondensere i kedlens røgtræk, indtil disse er blevet 
fuldstændig opvarmet. Det er derfor vigtigt altid at kontrollere, om de monterede dræn i 
røgkassen, røgkanaler og skorsten er virksomme for herved at minimere risiko for kor-
rosion. 

0

20

40
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Alle dræn fra røggassystemet skal udføres med vandlås eller anden form for adskillelse 
mellem kedlens gasside og det fri. Adskillelses skal efterses med jævne mellemrum, 
dog altid i forbindelse med momentan udkobling af fyringsudrustningen. 

Efterspænding 
Når temperaturen/trykket begynder at stige i kedlen under opfyringen og når driftstryk-
ket er etableret, søges der efter lækager.  
Kontroller at flangeforbindelser, ventilernes pakdåser samt hånd-, hoved- og mandehul-
ler o.lign. er tætte. Dette er især vigtigt, når en kedel idriftsættes første gang, eller når 
den har været ude af drift i længere tid. 
Efterspænding af flangeforbindelser o.lign. skal foretages omgående, hvis en lækage 
opdages, og det skønnes, at den kan afhjælpes uden standsning af kedelanlægget. Fy-
ringen bør dog om nødvendigt reduceres, så trykket ikke stiger, medens efterspændin-
gen pågår. 
Efterspændingerne må ikke gøres med unødig stor kraft, således at pakningsmaterialet 
bliver beskadiget eller at boltene udsættes for store belastninger. 
Luger og samlinger på luft- og røggaskanaler efterses ligeledes for lækager. 
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Under drift 

Daglig drift og vedligehold 
Det er vigtigt, at kedelkapaciteten er afpasset således, at anlæggets varierende varme-
behov kan opfyldes, uden at den enkelte kedelenhed udsættes for ekstremt lave eller 
høje belastninger. Herved opnås en større driftssikkerhed på kedelanlægget og en bed-
re økonomisk drift. 
Når kedlen først er sat i drift, bør den holdes under tryk indtil næste inspektion. Det er 
dog tilrådeligt at reducere trykket, når kedlen er ude af drift for at formindske skorstens- 
og strålingstabet. 
Den indfyrede brændselsmængde skal indstilles efter instruktionerne for det pågælden-
de fyringsanlæg og afpasses efter behovet således,  at der opnås en jævn optagelse af 
energien fra kedlens hedeflader til kedelvandet.  
Kedlen må ikke anvendes til fyring med andre brændselstyper end de for denne leve-
rance gældende og specificerede, før der er foretaget en analyse af brændslet og dets 
korrosionspåvirkninger på de materialer, der er anvendt til fremstilling af kedlen og/eller 
fyringsanlægget. 
Tilsvarende må forbrændingsluften til fyringsanlæg ikke indeholde partikler eller være 
forurenet med andre bestanddele, som kan medvirke til nedbrydning af kedel eller fy-
ringsanlæg. Om nødvendigt skal der træffes passende foranstaltninger her imod. 
 

Danstoker er ikke ansvarlig for kemisk og temperaturmæssig nedbrydning 
af kedlens eller fyringsanlæggets materialer, samt for følgerne i øvrigt ved 
forbrænding af uegnet brændselstype, ligesom Danstoker ikke er ansvarlig 
for udmattelsesbrud eller metaltræthed, forårsaget af vedvarende trykvaria-
tioner. 

 

Med henblik på minimering af risikoen for korrosion skal returvandstempe-
raturen samt tillige røggastemperaturen være så høj som muligt og ikke la-
vere end følgende nedenstående værdier: 
                                   Returvand     Røggas 
ved fyring med BIO-gas:    80 ºC         160 ºC 

ved fyring med N-gas:     60 ºC         120 ºC 
ved fyring med gasolie, svovlindhold max. 0,5%: 60 ºC         120 ºC 
ved fyring med fuelolie, svovlindhold max. 0,5%: 60 ºC         120 ºC 
ved fyring med fuelolie, svovlindhold max. 2,5%: 70 ºC         160 ºC 
ved fyring med halm (*)     85 ºC         120 ºC 

ved fyring med træ – se nedenfor 

(*)  Afhængig  af brændselskvalitet og indhold af kemikalier og salte i  
       brændslet og i forbrændingsluften. 
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Ved fyring med TRÆ 
 Luftoverskud 

1,9 
Luftoverskud 
1,6 

Luftoverskud 
1,3 

Vandindhold i brændsel Minimum returvandstemperatur til kedel 
15% 76 °C 80 °C 84 °C 
25% 80 °C 84 °C 88 °C 
35% 84 °C 88 °C 93 °C 
45% 88 °C 93 °C 98 °C 
55% 93 °C 98 °C 104 °C 
65% 100 °C 104 °C 108 °C 
Minimum 
røggastemperatur, uanset 
vandindhold 

120 °C 120 °C 120 °C 

 
 

Ved konstatering af tæringer eller aggressive stoffer i brændsel, forbræn-
dingsluft, røggas eller aske, som kan forårsage tæringer, skal anlægget stop-
pes øjeblikkeligt, og det/de utilsigtede forhold skal bringes til ophør. 
 
Ved tvivlsspørgsmål, bør De straks kontakte anlægsleverandøren. 

 
 
For at undgå varmespændinger og termochok er det desuden et krav at: 

• Temperaturdifferencen bør altid holdes så lav som muligt. 
• Største tilladelig temperaturdifference mellem kedlens frem- og returløb er 

30 °C. 
• Ved kedelydelser mindre end 30% af nominel ydelse skal der være et vand-

flow gennem kedlen på minimum 30% af nominelt flow. 
Bemærk at reklamationsretten bortfalder, såfremt ovenstående 
krav ikke overholdes. 
Kedlens sikkerhedsudstyr skal checkes dagligt i.h.t. gældende regler.   
Vandanalyser bør foretages dagligt, og om nødvendigt skal kemikaliedoseringen og ud-
blæsningsmængderne justeres, for at sikre, at kedelvandet hele tiden overholder de fo-
reskrevne krav. 
Forbrændingen bør dagligt kontrolleres ved, at der foretages visuel inspektion og desu-
den helst ved analysemålinger i røggassen. I tilfælde af konstateret afvigelse skal for-
brændingen straks justeres. 
Inspektionsklappen bør kun aktiveres under stilstand eller ved lav brænderbelastning 
med henblik på at undgå skader på glasset og/eller pakningen. Når der ikke foretages 
inspektion, skal klappen altid være fastspændt i lukket  position. Hvis glasset går i styk-
ker i åben position, vil det ved overtryksfyring forårsage alvorlig skade på beklædnings-
pladerne. 
I tilfælde af lækager fra pakdåser og flangepakninger, skal disse straks strammes, da 
pakfladerne ellers vil blive uforholdsmæssigt slidte. 
Rense- og inspektionsdøre skal checkes med regelmæssige mellemrum, og om nød-
vendigt efterspændes. Hvis de ikke lukker fuldstændig tæt, kan det forårsage beskadi-
gelse af beklædningspladerne. 
 
 

Stop af kedel 
Der kan naturligvis forekomme driftsmæssige situationer, som vil betyde, at det er nød-
vendigt at stoppe kedlen i kortere eller længere perioder. 
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Normalt kedelstop 
Ved en driftsform, hvor kedlen kun skal levere hedtvand en del af døgnet eller kun på 
normale hverdage, stoppes kedlen almindeligvis efter driftsperioden ved at fyringsud-
rustningen langsomt reguleres ned i belastningen til minimum last. Derefter foretages 
følgende: 
• Fyringen og energitilførslen (olie, gas, fastbrændsel, varme røggasser, etc.) afbry-

des ved at stille afbryderen i ”OFF” position. 
• Ved anlæg med en enkelt kedel stoppes olieforsyningsaggregatet. For anlæg til fy-

ring med svær fuelolie bør cirkulationen dog fortsættes, såfremt der er risiko for, at 
olien kan størkne i rørsystemet. Hvis det normale opvarmningsmedie (varmt vand) 
ikke er til rådighed, skal den elektriske forvarmer være indkoblet.  

• Fødevandsforsyningen stoppes ved at stille afbryderen for fødepumpen i "OFF"-
position. Samtidig lukkes fødevandsventilen ved kedlen og ved aflufter-
/fødevandstanken. 

• Kedelshuntpumpen stoppes. 
• Hovedcirkulationspumpen stoppes. 
• Såfremt det er muligt at etablere et stilstandsopvarmningssystem, som beskrevet i 

Stilstandsshuntpumpe (Afsnit 1.6.2), så startes dette system. 
Kedlen kan herefter henstå i perioden til næste normale opstart. 

Stop for normalt eftersyn og vedligehold af kedlen 
Såfremt kedlen skal udtages af driften for at få foretaget det normale periodiske efter-
syn og vedligehold, kan det være nødvendigt at forcere nedkølingen af kedlen, således 
at denne kan befares på røg og vandsiden inden for en rimelig tid. 
Nedkølingen skal dog udføres ensartet og ikke for brat for at undgå, at der opstår uac-
ceptable materialespændinger i kedelkonstruktionen med mulighed for skader til følge. 
Nedkølingshastighed  bør maximalt være ca. 2 °C/minut. Følgende kan foretages: 
• Kedelbelastningen reduceres langsomt ned til minimum, hvorefter fyring og energitil-

førsel (olie, gas, fastbrændsel, varme røggasser, etc.) afbrydes ved at stille afbryde-
ren i "OFF"-position.  

• Ventilen for olietilførslen til oliebrænder, henholdsvis gasventilen til gasbrænder luk-
kes. Ved anlæg med en enkelt kedel stoppes olieforsyningsaggregatet. For anlæg 
med fyring med svær fuel olie bør cirkulationen dog fortsættes, såfremt der er risiko 
for, at olien kan størkne i rørsystemet. Hvis det normale opvarmningsmedie ikke er 
til rådighed, skal den elektriske forvarmer være indkoblet. 

• Ved kedelanlæg til fyring med fast brændsel tilstræbes det, at mængden af ufor-
brændt brændsel i kedlen er minimeret, når brændselsindføringen stoppes, hvoref-
ter udbrændingen foretages ved hjælp af forbrændingsluftblæseren i reduceret ydel-
se. På et passende stadie stoppes forbrændingsluftsblæseren helt, og udbrændin-
gen fortsættes ved hjælp af den luft, som røggassugeren alene kan tilføre brænds-
let. Såfremt trækforholdene måtte muliggøre fjernelse af den resterende røggasud-
vikling, kan røggassugeren evt. helt stoppes. 

• Temperaturen sænkes langsomt ved fortsat at cirkulere returvand fra nettet gennem 
kedlen, såfremt dette måtte være muligt, indtil der ikke længere er en temperatur-
forskel mellem kedlens frem- og returstudse. Herefter lukkes disses afspærrings-
ventiler.  

• Trykket i kedlen sænkes langsomt ved gentagne gange kortvarigt at  aktivere bund-
udblæsningsventilen. 

• For kedeltyper monteret med olie- eller gasbrænder svinges om muligt denne ud af 
åbningen i brænderforpladen, ligesom inspektionslåge i kedlens bagende åbnes. 
Hermed kan der fra røggassiden yderligere ske en køling af kedelvandet og/eller 
kedelkonstruktionen på grund af det luftgennemtræk, som fremkommer. Dette for-
udsætter dog, at kedlens røgafgang føres separat til skorsten. 

• For kedeltyper monteret med fyringsaggregat til fast brændsel eller olie-
gasbrændere med separat forbrændingsluftblæser, kan denne desuden anvendes til 
at ventilere kedlens røgveje og dermed bidrage til en jævn nedkøling. 
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• Fødevandforsyningen stoppes ved at stille afbryderen for fødevandspumpen i 
"OFF"-position. Samtidig lukkes afspærringsventilen ved aflufter-/ fødevandsbe-
holderen. 

• Når den tilladelige temperatur for direkte udledning af kedelvandet til f.eks. offentligt 
kloaksystem herefter er nået, kan bundaftapningsventilen åbnes og alt vandet af-
tappes. 

• Når trykket i kedlen er ca. 0,5 baro, kan udluftningsventilen åbnes for at lette tøm-
ningen, samt for at forhindre vakuum i kedlen. 

• Når kedelbeholderen er tømt, lukkes bundaftapningsventilen igen. Der kan forinden 
gennem kedlens hånd-, hoved- eller mandehuller foretages en spuling med koldt 
vand af kedlens vandside for at fjerne evt. slamdannelser. 

Nødstop 
Der kan under en driftsperiode forekomme farlige situationer, hvor det vil være påkræ-
vet at foretage en øjeblikkelig standsning af kedlen, et nødstop. Hvis der opstår en så-
dan situation, standses kedelanlægget ved at aktivere det nødstop, som skal forefindes 
på el-tavlen og/eller på passende steder i kedelcentralen i henhold til nationale gæl-
dende opstillingsregler. 
Efter aktivering af nødstoppet lukkes kedlens afspærringsventiler, såfremt dette er mu-
ligt uden risiko for driftspersonalet. Yderligere tiltag derefter vil være afhængigt af årsa-
gen til nødstoppet. 
Følgende situationer kan kræve nødstop : 
• Der opstår pludselige ukendte forhold, f.eks. unormale lyde (rumlen, banken) eller 

bevægelser fra kedelanlægget. 
• Der observeres overhedning eller formændringer af dele i kedelkonstruktionen. 
• Sprængning af røgrør/ildkanal. 
• Fejl i sikkerhedsudstyr, som ikke kan udskiftes/repareres under normal drift. 
• Fejl i fødevandssystem, som stopper fødevandstilførslen til kedlen 
• Ved brud og lækager, som ikke umiddelbart kan elimineres samt fejl eller utæthed i 

spædevandssystem, som vil stoppe en nødvendig spædevands-tilførsel til kedlen. 
• Ved opstået brand eller brandfare i brændselstilførslen. 
• Strømudfald, således at fyringen ikke starter af sig selv igen  
• Ved trykstigning/trykfald over normalt niveau i kedel og rørsystem. 
 

NB! De nationale myndigheder i opstillingslandet tilkaldes straks efter der kon-
stateres forhold, som har indflydelse på anlæggets sikkerhed. Der må forinden 
ikke foretages nogen ændring eller oprydning af det beskadigede eller dets om-
givelser, medmindre det er nødvendigt for redning af menneskeliv eller til fore-
byggelse af ulykker eller betydelige tab og skader. 

Driftsjournal / logbog (registrering af driftsdata)  
Når systemet har nået normale driftsbetingelser, bør man checke og registrere alle pro-
cesparametre - så som tryk og temperaturer i systemet. 
Sådanne data vil for operatørerne udgøre meget værdifuld information, som kan an-
vendes som referencedata, når man sammenligner procesdata med faktisk registrerede 
data, da installationen var ny - dvs. med rent system og rene rør. 
Desuden indføres alle unormale hændelser, der måtte forekomme, hvilket kan være af 
stor betydning for opklaring af årsagen til evt. senere indtrufne beskadigelser. 
 
Som bilag er vedlagt forslag og eksempler på driftsjournaler for henholdsvis : 
• Daglige registreringer  (kedelparametre) 
• Daglige registreringer  (periodisk vandanalyse) 
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Kedel- og fødevandssystem 

Generelt 

Kedelvand 
Urenheder i kedlens fødevand påvirker ikke blot kedelanlæggets virkningsgrad men og-
så anlæggets sikkerhed - derfor er dette spørgsmål af største vigtighed for driftsperso-
nalet, og det fortjener speciel fokus. 
De problemer, som uvægerligt vil opstå, såfremt der anvendes ubehandlet vand i et 
hedtvandsanlæg, viser sig allerede efter en kort driftsperiode og vil typisk være som 
følger: 
• Dannelse af kedelstensbelægninger på hedefladerne i kedlen.  

Såfremt der findes kedelsten i kedlen, bortfalder reklamationsretten på 
kedlen ! 
 
• Slam- og rustaflejringer, som sammen med vandets iltindhold giver punkttæ-

ringer under aflejringerne. Desuden vil der ske skader på andre anlægsdele uden 
for kedlen, når disse aflejringer finder sted der. 

• Ilttæringer på kedeldele samt i rør, radiatorer og andre anlægsdele uden for kedlen. 
• Tæringer i kedel og andre anlægsdele som følge af højt saltindhold i cirkulations-

vandet. 
• Overdreven brug af natriumhydroxid (NaOH) til justering af pH-værdien kan give an-

ledning til spændingskorrosion (ludskørhed) i form af typiske mikrorevner. 
Hovedformålet for behandlingen af vandet, der tilføres til et hedtvandsanlæg, er derfor : 
• At forhindre urenheder i at komme ind i systemet. 
• At eliminere den skadelige virkning af disse eventuelle urenheder. 
De uønskede urenheder finder normalt vej ind i cirkulationssystemet via fødevandssy-
stemet. Uden en korrekt vandbehandling (mekanisk og/eller kemisk) vil der være stor 
risiko for kedelstensdannelse og korrosion i varmtvandssystemet og dets anlægsdele. 
Efterfølgende er angivet gældende retningslinier for vandkvalitetskrav i hedtvandsked-
ler, der bygger på TRD 612 samt et stort erfaringsgrundlag fra hedtvandssystemer.  
Overholdelse af disse retningslinier giver således den optimale driftsform. 
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BEMÆRK! Overholdelse af vandkvalitetskravene på omstående side er en 
forudsætning for, at reklamationsretten kan gøres gældende. 

 

VANDKVALITETSKRAV 

Krav til føde- og cirkulationsvand for røgrørskedler til varmtvands-
produktion (hedtvand) 

 
 

FØDE- OG CIRKULATIONSVAND 
Generelt: Vandet skal være klart, lugtfrit og fri for uopløste stoffer ! 

Kvalitetsklasse  Saltholdigt Saltfattigt 

Ledningsevne ved 25 °C µS/cm > 100-1500 ≤ 30 > 30 – 100 

pH-værdi ved 25 °C  (*)  9,0 – 10,5 9,0 – 10,0 9,0 – 10,5 

Iltindhold O2         FØDEVAND mg/l < 0,02 < 0,1 < 0,05 

Iltindhold O2         CIRKUL.VAND mg/l 0 0 0 

Total hårdhed (ca + Mg) mmol/l < 0,02 < 0,02 < 0,02 
 
Alle værdier forudsættes målt ved kedlens tilgangsside. 
 
(*)  Det anbefales at pH-justere med trinatriumfosfat (Na3PO4) og kun anvende natriumhy-
droxid  
      (NaOH), hvor den angivne pH-værdi ikke kan opnås ved hjælp af trinatriumfosfat alene. 
 
Ovenstående krav svarer til rekommandationerne i TRD 612, og mange års driftserfaringer 
har vist, at drift med saltfattigt vand byder på mange fordele, bl.a. i form af reduceret korro-
sionsrisiko. 
 

 

Danstoker er ikke ansvarlig for kemisk og/eller temperaturmæssig ned-
brydning af kedlens materialer samt for følgerne i øvrigt ved anvendelse af 
føde- og cirkulationsvand, der ikke opfylde ovenstående kvalitetskrav. 
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Behandling af fødevand 
Behandlingen af fødevand er en form for præventiv behandling. Jo renere fødevandet 
er, desto færre problemer med behandling af føde- og cirkulationsvandet og dermed 
senere eventuelle driftstekniske gener. 
• Med henblik på at fastsætte den påkrævede præventive behandling er det meget 

vigtigt at få råvandskilden ordentligt undersøgt samt at få foretaget en grundig van-
danalyse. 

• Den påkrævede behandling afhænger ikke blot af den ønskede vandkvalitet, men 
også af råvandets sammensætning. 

O B S  !!  Det er vigtigt at foretage analyser af råvandet med regelmæssige 
intervaller og ikke kun at henholde sig til den oprindelige analyse. Betin-
gelserne kan forandre sig, og dermed også sammensætningen af urenhe-
derne. 

Dannelse af kedelsten 
Kedelstensdannelse på kedlens hedeflader vil resultere i en reduktion af anlæggets 
virkningsgrad på grund af den forringede varmeoverførsel, hvorved driftsøkonomien for-
ringes.  
Alt efter råvandets sammensætning kan kedelstenslaget ud over calciumcarbonat også 
indeholde silikatforbindelser, jern- og kobberoxider. Disse salte kan forårsage opbyg-
ning af kedelsten på rørvæggene og andre ståloverflader, hvis der ikke foretages mod-
foranstaltninger i form af vandbehandling af spædevandet. 
Den værste omstændighed i forbindelse med kedelstensdannelse er risikoen for over-
hedning af kedlens vandkølede overflader. Det cirkulerende kedelvand fungerer som 
kølemedium for rørene, og da kedelstenslaget har en lav varmeoverførsels-koefficient, 
vil kedelstenslaget resultere i lavere køleevne samt i en temperaturforøgelse i rørvæg-
gen. 

 
Såfremt der findes kedelsten i kedlen, vil Deres reklamationsret på kedlen 
bortfalde. 
 
 

De stendannende stoffer skal derfor fjernes fra spædevandet ved hjælp af et blødgø-
rings- eller evt. et afsaltningsningsanlæg. 
Det valgte behandlingssystem skal dimensioneres, så det kan behandle spædevandstil-
førslen, der skal kompensere for den mængde cirkulationsvand, som går tabt gennem 
utætheder i det totale vandsystem. Derudover bør der medregnes et tillæg, der er stort 
nok til at dække mindre rørbrud og genopfyldning af kortere rørstrækninger i forbindelse 
med rørudskiftninger.  
Ved valg af kapaciteten bør det desuden vurderes, om anlægget inden for en rimelig tid 
skal kunne klare opfyldning af hele cirkulationssystemet. 

Slam og rustaflejringer 
De svævende partikler kan forefindes i mange og vidt forskellige former og skal fjernes 
fra råvandet, hvis det skal anvendes som spædevand. 
Større partikler  som slam og rustskaller fjernes ved at delsstrømsfiltrere 3-5% af den 
cirkulerende vandmængde. Udtaget bør ske fra bunden af et rør på nettets returledning 
og helst på det laveste sted. 
Tilstedeværelsen af organiske stoffer og mikroorganismer skal ligeledes fjernes fra rå-
vandet, hvis det skal anvendes som spædevand. De stoffer, som ønskes fjernet, består 
ofte af meget små partikler, som derfor må samles til større partikler ved en såkaldt 
flockning, ved at vandet tilsættes specielle kemikalier. Det er herefter muligt at bortlede 
partiklerne ved enten flotation eller sedimentation. Resterende små partikler kan evt. 
fjernes ved at lede vandet gennnem et åbent sandfilter. 
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Opløste gasser (ilt, kuldioxid, kvælstof) 
Råvand (vandværksvand) indeholder ilt, fri kuldioxyd og kvælstof, som alle findes i form 
af opløste luftarter. 
Ilten, som udgør ca. 20 % af de opløste luftarter, er uønsket i fjernvarmevand, da den 
kan forårsage alvorlige korrosionsangreb på metal og legeringer anvendt i hedtvand-
sanlægget. Vandværksvand med en temperatur på 8 °C kan indeholde op til ca. 11 
mg/L ilt, men indeholdet ligger normalt på ca. 9 mg/L. 
Under slamaflejringer på f.eks. ildkanal, vendekamre og røgrør, hvor kun en del af stål-
overfladen er tildækket, kan der ved tilstedeværelsen af iltholdigt vand opstå grubetæ-
ringer (pitting). Denne form for tæring forløber meget hurtigt og er den alvorligste form 
for indvendig tæring i kedler.  
Iltindholdet skal derfor fjernes ved en termisk eller kemisk afluftning. 
Den termiske afluftning kan foretages i en aflufterbeholder,hvor fødevandet under et 
tryk på ca. 0,2 baro opvarmes til ca. 105 ºC. Herved kan iltindholdet normalt reduceres 
til 0.02 mg/l.   
Eventuel resterende ilt fjernes ved tilsætning af kemikalier til fødevandet, før det pum-
pes ind i hedtvandssystemet. 
Kuldioxyd er normalt ikke noget problem i forbindelse med fødevand til hedtvands-
systemer, da en konditionering til en pH-værdi mellem 9-10 omdanner fri kuldioxyd til 
natriumkarbonat. 
Kvælstof, som udgør ca. 80 % af de opløste luftarter, er ikke korrosiv, men da ilten ikke 
lader sig fjerne selektivt, så må aflufteren dimensioneres, så også kvælstof fjernes. 

Opløste salte 
Opløste salte, klorider (NaCl, MgCl2), sulfater (MgSO4, CaSO4) og karbonater (CaCO3), 
som f. eks. tilføres med ubehandlet spædevand, bør ligeledes fjernes med henblik på at 
forhindre, at der danner sig stenbelægninger og korrosionsangreb i systemet. 
Dette kan ske ved 2 principielt forskellige metoder, nemlig ved ionbytning eller omvendt 
osmose. 
Et typisk ionbytningsudstyr består af en stærksur kation- og en stærk basisk anionbyt-
ter, et regenereringsudstyr med saltsyre og natriumhydroxid reservoir samt et neutrali-
seringsudstyr, der sikrer, at overskud af syre og base fra regenererationsvæskerne 
neutraliseres inden udledning til kloaksystem. 
Et omvendt osmose anlæg (RO-anlæg) anvendes primært, hvor reduktion af vandets 
saltindhold har stor betydning. Permeatets renhed er afhængig af kvaliteten af råvan-
det, som ønskes behandlet. 
Omvendt osmose er en membranseparationsproces, som ved hjælp af et højt vandtryk 
er i stand til at separere (frastøde) de opløste salte (ioner), der er i råvandet, og lade de 
rene vandmolekyler passere igennem membranen. I realiteten er det vandmolekylerne, 
som fjernes fra de opløste salte og ikke, som vi kender det fra ionbytning, ionerne, der 
fjernes fra vandet. De opløste salte fjernes næsten 100%, og membranens porer er så 
små, at selv mikro-organismer som bakterier og pyrogener ikke kan trænge igennem. 
Det rene vand (permeatet) opsamles i en reservoirtank, hvorfra det pumpes videre til 
brugsstedet. Det ”snavsede” vand (koncentratet) ledes til afløb. 
Valg af anlægstype er afhængig af 3 forhold: 
• Råvandets kvalitet. 
• Miljøforhold, d.v.s. håndtering af syre og lud samt afledning til kloak. 
• Økonomisk optimerimg. 
Fordelen ved at bruge afsaltet spædevand er således øget sikkerhed, der normalt opve-
jer de øgede omkostninger herved i forhold til anvendelse af blødgjort spædevand. 
 
 

Behandling af føde- og cirkulationsvand  
Med henblik på at imødegå gener og problemer fra eventuel forurening, skal kedelvan-
det, d.v.s. det cirkulerende vand i hele hedtvandsanlægget, behandles kemisk og lige-
ledes mekanisk for at eliminere følgende : 
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• Dannelse af kedelsten på kedlens vandside. 
• Korrosion. 
Formålet med den kemiske behandling er : 
• At neutralisere syredannende salte i kedelvandet - d.v.s. at opretholde et let alkaline 

indhold. 
• At tilføre kemikalier for at fjerne og/eller modvirke kedelstensdannelse fra fødevan-

dets resthårdhed samt eventuelle indsivninger af ubehandlet hårdt vand fra lækager 
i brugsvandsopvarmningssystemet og/eller procesanlæg. 

• At opsamle urenheder ved at frembringe slam/bundfældning, som kan fjernes ved 
bundblæsning af kedlen eller ved filtrering. 

• At undgå ilt-korrosion som følge af tilførsel af iltholdigt vand via lækager i brugs-
vandsopvarmningssystemer og/eller procesanlæg, tilførsel af atmosfærisk luft gen-
nem ekspansionsanlæg, tømte anlægsdele, utætte pakniger og pumper. 

Føde- og cirkulationsvandet konditioneres til at modsvare vandkvalitetskravene, ved at 
der foretages en løbende kontrol og om nødvendigt en justering af føde- og cirkulati-
onsvandet ved tilsætning af de nødvendige kemikalier herfor samt ved at fjerne den ef-
terfølgende slamdannelse ved en delstrømsfiltrering. 

Bundblæsning af kedlen 
Når der genereres varme i en kedel, vil koncentrationen af tunge urenheder og op-
slæmmede salte øges i bunden af kedlen, idet der her er de bedste betingelser for en 
bundfældning på grund af den relativ lave hastighed på kedelvandet. 
For at undgå at koncentrationen giver anledning til evt. korrosion eller overophedning af 
kedelmaterialer skal der med mellemrum drænes en vis mængde af vandet fra kedlen. 
Denne “bundblæsning” af kedlen er derfor en vigtig forudsætning for komplet kontrol af 
kedelvandsbehandlingen. 

Kemikalierdosering 
Vigtigheden af at anvende den korrekte vandbehandlingsmetode og tilførsel af kemika-
lier kan ikke overvurderes. 
Kemikalierne doseres bedst ind i systemet ved anvendelse af en passende trinløs vari-
abel og desuden pålidelig kemikaliedoseringsunit. 
Installation af upålideligt udstyr kan betyde, at der simpelthen ikke i perioder tilføres en 
tilstrækkelig mængde kemikalier. Dette kan give anledning til korrosion og dannelse af 
kedelsten - med bekostelige reparationer til følge, som omkostningsmæssigt langt 
overgår prisen på et pålideligt kemikaliedoseringsudstyr 

Udtagning af vandprøver 
For at sikre hensigtsmæssige driftsbetingelser er det meget vigtigt, at man kender 
vandkvaliteten og vandsammensætningen fra dag til dag, således at man omgående 
kan iværksætte de nødvendige tiltag med henblik på at kunne ændre og korrigere. Det 
er derfor yderst vigtigt - med jævne mellemrum - at udtage prøver af det vand, der an-
vendes i anlægget. 
1. Udtag prøver af råvandet - hver uge 
2. Udtag prøver - hver dag - af følgende: 

• Føde- og cirkulationsvandet 
De nødvendige informationer om vandets kvalitet opnås ved hjælp af nogle få simple 
tests, som udføres på de udtagne prøver.  
Følgende tests skal foretages : 

• Føde- og cirkulationsvandets pH 
• Føde- og cirkulationsvandets hårdhed 
• Føde- og cirkulationsvandets ledningsevne 
• Føde- og cirkulationsvandets  O2% eller eventuelt overskud af iltbindingsmidler 

 
Se i øvrigt forslag til udformning af vandkvalitets-journal, vedlagt som bilag. 
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Procedure for udtagning af vandprøver 
Når man udtager vandprøver med henblik på analysering, anbefales det at anvende 
følgende procedure: 

• Rengør den vandprøveflaske, som skal anvendes til prøven. For gentagne prø-
ver fra samme vandkilde, anbefales det at anvende den samme flaske for disse 
prøver. 

• Åben for kølevandet til prøvekøleren. 
• Åben gradvist for prøveventilen. Skyl køleren og rørledningen kraftigt igennem, 

indtil prøve-flowet er varmt. 
• Reducer flowet til ca. 200-500 ml/min. 
• Udtag vandprøven, når vandtemperaturen er under 25 ºC. 
• Rens prøveflasken 3 gange med prøvevand, før den fyldes. Flasken skal altid 

fyldes helt og skal omgående forsegles. 
• Flasken skal forblive forseglet, lige indtil analysen af vandprøven kan foretages. 

• Efter at prøven er udtaget, skal inlet prøveventilen først lukkes, hvorefter man lukker 
inlet køleventilen. 
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Kedelinspektion og -service 

Generelt 
Der skal kun foretages meget begrænset vedligeholdelse på selve kedlen. De nødven-
dige og hensigtsmæssige inspektioner nævnes i efterfølgende afsnit. 
Der kan indgås en serviceaftale med Danstoker Service, således at Danstoker Ser-
vice foretager de større periodiske inspektioner. 

Venligst bemærk, at der ikke må foretages ændringer eller reparationer på 
anlægget i garantiperioden uden først at indhente skriftlig tilladelse hos 
Danstoker a·s. Hvis man undlader at gøre dette, vil reklamationsretten bort-
falde! 
 

Ændringer og reparationer efter garantiperiodens udløb må kun foretages af firmaer og 
personer, som har licens/certifikater til at fremstille eller udføre arbejde på trykbeholde-
re. 
Det anbefales, at operatøren/ejeren kontakter Danstoker’s serviceafdeling, før man 
påbegynder reparationsarbejder på nogen del af en dampkedlens trykpart. 
 

Hvis kedlen udsættes for en væsentlig beskadigelse under driften, skal de 
lokale inspektionsmyndigheder gives besked herom, før man gør forsøg på 
at foretage udbedring af skaden. 

Daglige inspektioner 
Følgende inspektioner bør - som et minimum og afhængig af den lokale myndighed - 
udføres hver dag og helst mindst én gang pr. skift af betjeningspersonale:  
• Forbrændingssystemet skal kontrolleres og i tilfælde af ubalanceret eller ujævn for-

brænding skal systemet justeres.  
• Kedlens sikkerhedsudstyr afprøves og kontrolleres i.h.t. gældende regulativer. Se 

også evt. separate instruktioner herom. 
• Der skal foretages vandanalyser hver dag, og om nødvendigt skal kemikaliedose-

ringen og udblæsningsmængderne efterfølgende justeres i overensstemmelse her-
med, for at sikre at føde- og cirkulationsvandet til enhver tid overholder de fore-
skrevne krav. 

• Check og notér fremløbstemperaturen og returtemperaturen. Ved anlæg med kedel-
shuntarrangement og/eller ECO-arrangement bør også temperaturen efter dette no-
teres. 

• Check og notér røgtemperaturen efter kedlen. Ved anlæg med ECO-arrangement 
bør røggastemperaturen mellem dette og kedlen noteres.  

• Check alle forbindelser og ledninger for utætheder. 
• Check det kemiske doseringsudstyr. 
• Udtag de nødvendige vandprøver og foretag analyse. Notér resultatet af disse tests. 
• Check kedelshuntarrangement/-pumpe for korrekt funktion. Der henvises i denne 

forbindelse evt. til leverandørens instruktioner for yderligere informationer. 
• Vandstandsglassene skal udblæses dagligt. Se eventuelt specielle instruktioner 

herom. 
• Inspektionsglasset skal håndteres med forsigtighed for at undgå at forårsage skade 

på glasset eller på pakningen. Når inspektionen ikke er i brug, skal inspektionsglas-
set altid være spændt til i lukket position. 

• Inspektionsglasset skal altid tilspændes i lukket position. Hvis glasset går i stykker i 
åben position, kan det forårsage alvorlig beskadigelse af kedlens beklædningspla-
der. 

• Check og notér spædevandstemperaturen samt fødevandets tryk og temperatur. 
• Check fødevandspumpe-uniten for korrekt funktion. De henvises i denne forbindelse 

til leverandørens instruktioner for yderligere informationer. 
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Sodkontrol 
Efter at kedlen har været i drift i et vist tidsrum, vil der helt naturligt afsættes en vis 
mængde sod i kedelrørene. Et overskud af uforbrændt brændsel kan også forårsage af-
sættelse af sod på rørenes overflader. Dette har størst sandsynlighed for at ske ved 
drift på lav last og med lave røgtemperaturer. 
Mængden af sod og aflejringer afhænger hovedsagelig af faktorer som brændselstype, 
røggassernes renhed, røggastemperaturen, hvor lang tid kedlen har været i drift, etc. 
Hyppigheden for sodrensning varierer fra anlæg til anlæg, og det er umuligt at opsætte 
nøjagtige retningslinjer herfor – se dog nedenstående retningslinjer. 
Rensningen kan foretages manuelt, og Danstoker a·s medleverer en rensebørste pas-
sende til dimensionen på kedlens røgrør.  
Rensningen kan dog med fordel foretages med automatisk sodrensningsudstyr, idet 
rensningen således kan finde sted, mens kedlen er i drift – uden uhensigtsmæssige 
driftstop.  
Danstoker leverer et sådant udstyr, nemlig DANBLAST  sodrensningsudstyr – ven-
ligst kontakte Danstoker for dokumentation og tilbud. 

Sodrensnings intervaller 
Det anbefales at følge nedenfor beskrevne metode til at checke, om kedlen skal 
sodrenses : 
• Check røggastemperaturen. 
Hvis røggastemperaturen efter kedlen er steget ca. 20 °C over normalværdien for ren 
kedel, skal kedlen renses. 
• Check tryktabet over røggassiden. 
Hvis tryktabet overstiger normalværdien for ren kedel, skal tiden mellem rensningerne 
på røggassiden afkortes. Tryktabet kan måles ved hjælp af et simpelt U-rørs målein-
strument, der er forbundet med kedlens forbrændingsrum og røggaskanalen efter ked-
len. 
 
NB!  Ændring af tryktabet over røggassiden er normalt ikke tilstrækkeligt til at gi-
ve præcis information vedr. mængden af sodaflejringer på røgrørenes indvendige 
overflader. 
 
• Visuel kontrol 
Man bør med jævne mellemrum inspicere røgrørene visuelt for sodaflejringer. Hvis man 
registrerer store mængder sod, skal røgrørene renses. Sådanne inspektioner er især 
vigtige efter enhver ændring i kvaliteten af det anvendte brændsel. 
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Pasning og vedligeholdelse 

Røggassidig 
Ved at foretage daglig kontrol og notater om forbrændingen vil man være i stand til at 
registrere, at røggastemperaturen stiger i takt med tilsodningen af røgrørene. Ved en 
stigning i røggastemperaturen på ca. 20 °C, skal røgrørene renses, da den forøgede 
røggastemperatur vil resultere i en dårligere fyringsøkonomi. 
Når kedlen tages ud af drift, skal den først køres langsomt ned i drift, hvorefter den 
stoppes og nedkøles. Det anbefales at tildække fyringsaggregatet for at beskytte det 
mod sod og andre urenheder. 
Den egentlige rensning kan foretages med roterende børste og/eller med en håndbør-
ste og en støvsuger. Med henblik på at opnå optimal rensning af røgrørene er det vig-
tigt, at børsten går passende stramt i disse.  
Det mest effektive resultat opnås, når rensningen foretages umiddelbart efter, at kedlen 
er taget ud af drift og mens den endnu er varm og tør. 
Det vil undertiden være muligt, at etablere et automatisk sodrensningsudstyr (luft, ultra-
lyd eller lignende) (Danstoker automatisk sodrensningsudstyr DANBLAST – se afsnit 
6.3 Sodkontrol). Herved kan der således opretholdes længere perioder uden nødvendi-
ge driftsstop for rensning af røggassiden. 
Efter rensningen af røggassiden skal soden omgående fjernes fra forbrændingsrummet, 
vendekamre og røgkassen. 
 

VIGTIGT !! Vand- og damprensning af røggassiden bør ikke foreta-
ges som en del af den daglige rutine, med mindre kedlen er kon-
strueret herfor og at der foreligger forudgående aftale med enten 
Danstoker a·s eller relevant  institution herom. Der vil gælde speci-
elle instruktioner med hensyn til rensning med vand/damp. 

 
I forbindelse med rensningen skal kedlens hedeflader inspiceres for korrosionsskader 
og utætheder. Hvis der forefindes ildfaste udstøbninger skal disse også checkes. 
Mindst én gang om året skal kedlen inspireres overalt på røggassiden m.h.t. mulige kor-
rosionsskader og utætheder. Det skal ligeledes verificeres, at eventuel ildfaste udstøb-
ninger stadig er intakte. Denne inspektion kan evt. udføres af Danstoker Service. 
Hvis der registreres korrosionsskader på hedefladerne, kan det anbefales at foretage 
en ultralydsundersøgelse af materialet for evaluering af kedlens driftssikkerhed. 

Vandsidig 
Mindst én gang årligt bør kedlen inspireres omhyggeligt på vandsiden. Denne inspekti-
on kan evt. udføres af Danstoker Service. 
 
Inspektionen bør omfatte følgende : 
• Kedlen tømmes for vand. Mandehuls-, hovedhuls- og håndhulsdæksler fjernes, og 

eventuelle rensepropper afmonteres. 
• Kedlen spules herefter grundigt overalt på vandsiden. 
• Herefter inspireres kedlen på vandsiden i den udstrækning, det er muligt.  
• Partikler i bunden af kedlen kan eventuelt fjernes med en vådsuger. 
• Hvis der findes hårde kedelstensaflejringer på hedefladerne skal kedlen omgående 

udsyres. Denne udsyring skal altid udføres af et godkendt og dertil autoriseret firma 
– evt. via Danstoker Service. 

• Det er et faktum, at så lidt som 0,5 mm kedelsten kan reducere kedlens virknings-
grad - og samtidig forårsage skader, der kan være meget bekostelige at udbedre. 

  
NB :  Reklamationsretten bortfalder, såfremt der findes kedelsten i kedlen. 
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• Vandbehandlingsanlægget skal kontrolleres. 
• Tilførsel af spædevand efter rensningen skal foretages forsigtigt og langsomt - og 

naturligvis med hensigtsmæssigt behandlet vand. 
• Kedlen skal udvendigt inspiceres for utætheder ved mandehulsdæksler, ventiler, 

flanger, drænrør og lignende. Enhver beskadigelse eller uhensigtsmæssighed skal 
omgående udbedres. 

 
Opstart efter inspektion skal foregå som beskrevet i Opstart af kedelanlæg (Afsnit 3). 
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Stilstandskonservering  

Generelt 
Når en kedel tages ud af drift i kortere eller længere tid, kan dette forårsage meget al-
vorlige korrosionsskader på både kedlens vandside og røggasside. 
Kedler, som tages ud af drift, skal være hensigtsmæssigt forberedt herfor og skal inspi-
ceres med jævne mellemrum for at reducere risikoen for korrosion på de interne kedel-
flader. 
Kedlen skal holdes ren og så tør som muligt. Alle eksterne flader skal beskyttes mod 
korrosion forårsaget af utætte ventiler og flanger. 
Hvis kedlen tages ud af drift for en kortere periode, ca. 2-4 dage, - eller hvis det er øn-
skeligt at holde kedlen parat for opstart med kort varsel - kan det anbefales at holde 
kedlen varm ved en vandtemperatur på 45 - 50 °C ved hjælp af en stilstandsshunt.  
Dette vil have den yderligere fordel, at kedlen ved normale opstillingsforhold vil blive 
holdt helt tør på alle røggasområder under stilstandsperioden. 
En hensigtsmæssig konservering af kedlen er den bedste beskyttelse mod korrosions-
skader, som ellers med al sandsynligvis ville opstå under en længere stilstandsperiode. 
Der skelnes mellem 3 former for konservering, nemlig: 
1. VÅD-konservering   (herunder Kvælstofkonservering) 
2. TØR-konservering 
3. VCI  konservering 
En kedel, som tages ud af drift i en længere periode, bør sikres mod korrosion ved efter 
forudgående rensning på røg- og vandside enten at være helt fyldt med vand (vådkon-
servering) eller drænes fuldstændigt (tørkonservering). 
Tørkonservering - eller eventuelt VCI konservering (se efterfølgende) - må foretrækkes, 
såfremt oplægningen strækker sig over mere end 1-2 måneder. 
Ved oplægning af kortere varighed vil vådkonservering eller evt. kvælstofkonservering 
(se efterfølgende) være velegnet og undertiden at foretrække, bl.a. fordi det vil være 
muligt at foretage en hurtigere opfyring fra konserveret tilstand. 
Det kan anbefales at anvende en af de efterfølgede beskrevne metoder til konserve-
ring. 

Vådkonservering af kedler 
Vådkonservering af kedler kræver de færreste forberedelser. Kedlen kan hurtigt sættes 
i drift igen, og beskyttelsen af kedlens vandside er tilstrækkelig. Denne metode er fin at 
anvende ved kortere stilstandsperioder, hvor der ikke er risiko for frost. 
Det kan anbefales at følge nedennævnte procedure : 
• Kør langsomt kedlen ned til minimum belastning, hvorefter fyringsaggregatet afbry-

des.  
• Kedlens forbindelser til cirkulationssystemet afspærres. Driften af et evt. shuntpum-

pearrangement fortsættes, indtil evt. akkumuleret varme i ildfast udmuring og reste-
rende brændsel i forbrændingsrummet  er overført til kedelvandet - d.v.s. at tempe-
raturmålingerne for fremløb- og returløb viser det samme. Herefter afbrydes shunt-
pumpearrangementet. 

• Lad herefter kedlen køle ned til den tilladelige temperatur for direkte udledning af 
kedelvandet til f.eks. offentligt kloaksystem. 

• Åben drænventil(er) forsigtigt, når trykket i kedlen er faldet til ca. 1 baro. Alt vandet i 
kedlen skal drænes ud. 

• Kedlen tømmes for vand og inspireres derefter omhyggeligt. Hvis der måtte fore-
komme slamaflejringer eller anden form for belægninger skal der foretages en 
vandsidig rensning som beskrevet under Pasning og vedligeholdelse (Afsnit 7). 

• Luk drænventilerne, når kedlen ikke længere er under tryk. 
• Luftventilen skal holdes åben. 
• Fyld kedlen helt med blødgjort vand og der tilføres 0,5 liter 30% opløsning af natron-

lud og 200 g natriumsulfit  per m3. 
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• Udluft kedlen kontinuerligt under vandpåfyldningen med henblik på at sikre, at al luft 
fjernes fra kedlens indvendige overflader.  Luftventilen lukkes herefter. 

Oprethold et overtryk på ca. 0,2 bar i kedlen under stilstandsperioden. For at gøre det-
te, kan den udtagne kedel forsynes med en ekspansionstank, der er installeret og for-
bundet på et så højt sted som muligt (f.eks. en luftventil). 

Opretholdelse af vandstanden i kedlen 
Vandstanden i ekspansionstanken bør checkes med jævne mellemrum, og hvis vand-
standen falder, skal der tilføres mere blødt og behandlet vand til kedlen. 
Tilførsel af vand til systemet skal foretages således, at risikoen for dannelse af luftlom-
mer elimineres. 

Vandcirkulation i kedlen 
For at sikre, at kemikalierne ikke opbruges lokalt, anbefales det at etablere et cirkulati-
onssystem, idet der anvendes en lille pumpe til at cirkulere kedelvandet. Pumpen skal 
sørge for at tage det behandlede vand fra bunden af kedlen og pumpe det tilbage i sy-
stemet ved en forbindelse placeret mellem kedlen og ekspansionstanken. 
Pumpen skal aktiveres et par timer hver uge. 

Vandprøver 
Hvis cirkulationsledningen forsynes med en testhane, kan der udtages vandprøver, og 
efter analyse heraf kan det verificeres, om vandbehandlingen stadig er tilstrækkelig el-
ler om flere kemikalier skal tilføres systemet. Kedelvandet skal holdes alkalisk for at 
kunne yde den nødvendige korrosionsbeskyttelse. 
Hvis pH-værdien er for lav (under 10) skal der tilføres natriumhydroxid, og hvis over-
skuddet af sulfit falder under 100 mg/liter, tilføres yderligere 100 g natriumsulfit per m3 
vand. 

Opstart af kedlen efter vådkonservering 
Hvis der ikke er foretaget andet arbejde på kedlen, f.eks. fornyelse af ildfast udmuring, 
som ville kræve, at kedlen skulle startes i overensstemmelserne med instruktionerne for 
den oprindelige, første opstart, skal kedlen startes op i overensstemmelse med Opstart 
af kedelanlæg (Afsnit 3). 

Røggassiden 
Røggassiden skal være ren og tør i en kedel, der tages ud af drift.  
Sodaflejringer i røgrørene og på andre røggasberørte overflader kan forårsage korrosi-
on, når der absorberes fugt fra luften, specielt ved fyring med svovlholdigt brændsel.  
Det er derfor af yderste vigtighed, at alle overflader på røggassiden er så rene og tørre 
som omstændighederne tillader det. 
Røggasafgangen skal tildækkes, når kedlen lukkes ned.  

Kvælstofkonservering 
Denne metode er egentlig en variant af VÅD-konservering af kedler, idet kedlen holdes 
påfyldt med kedelvand, der er tilsat et iltbindingsmiddel (100-200 g sulfit  pr. m3 kedel-
vand). 
I stedet for at fylde kedlen helt med kedelvand, fyldes lidt af det normale vand-rum med 
kvælstof fra en kvælstofflaske via en trykreguleringsventil. Trykreguleringsventilen sik-
rer dels dosering af kvælstof under nedkølingen, dels at der opretholdes et overtryk i 
kedlen på ca. 0,2 bar. 
Ved opstart af kedlen afbrydes tilførslen af kvælstof, og kedlen kan umiddelbart fyres 
op i henhold til den normale opstartsprocedure. Kvælstoffet i kedlen vil forsvinde ud i 
cirkulationssystemet, hvor det ikke vil give anledning til problemer. 
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Tørkonservering af kedler 

Vandsiden 
Kedlen tømmes for vand og inspireres derefter omhyggeligt. Hvis der måtte forekomme 
slamaflejringer eller anden form for belægninger skal der foretages rensning som be-
skrevet under Vandsidig  (Afsnit 7.2). 

Røggasside 
Konserveringen af røggassiden udføres ved omhyggeligt at rengøre røggassiden, mens 
kedlen endnu er varm, og ved efterfølgende under stilstandsperioden at holde kedlens 
røggasside fuldstændig tør. 

Fjern alle løse belægninger på røggassiden (anvend evt. roterende børste og støvsu-
ger).  

Iblødsæt/blødgør områder med hårde belægninger. Blødgøringen og udskylningen skal 
foretages med alkalisk/basisk vand. Hårde belægninger, som ikke kunne fjernes efter 
iblødsætning og udskylning, skal fjernes med mekanisk renseværktøj. Ved fyring med 
fuelolie stammer sådanne belægninger normalt fra vanadium aflejringer, som har en 
tendens til at opbygges ved indgangen til første rørtræk i kedlen. 

ADVARSEL !  Hvis ildkanalen er forsynet med udstøbning, kan denne blive våd, 
og der er således en latent risiko for korrosion på de underliggende flader. Denne 
risiko kan imidlertid minimeres, hvis udstøbningen udtørres tilstrækkeligt - f.eks. 
ved at holde kedlen opvarmet i en passende tid. Denne opvarmning kan foretages 
ved at cirkulere varmt vand fra en anden kedel eller ved at blæse opvarmet luft 
igennem kedlen. 

For at neutralisere eventuelle syrerester bør de rengjorte hedeflader på røggassiden 
påføres et tyndt lag calcium eller magnesit  (i pulverform). 

Det er vigtigt, at det anvendte kemikalie påføres som et meget fint pulver for at sikre 
god vedhæftning og en jævn fordeling på overfladerne. Dette vil give den mest effektive 
neutralisering af syrebelægningerne. Tilfør kemikaliet gennem brænderåbningen og lad 
om muligt skorstenstrækket fordele det i kedlen. 

Hvis det - af den ene eller anden grund - er vanskeligt eller uønskeligt at anvende ke-
mikalier i pulverform, kan almindeligt kalkvand anvendes istedet som alternativ. 

Minimér skorstenstrækket så meget som muligt. Luk tæt i røgafgangen, således at man 
forbindrer røggas fra evt. idriftværende kedler gennem fælles skorsten i at blive trukket 
tilbage ind i kedlen. 

Hvis kedlen står i et uopvarmet rum eller et sted med høj fugtighed, vil det være nød-
vendigt at tage specielle forholdsregler for at holde luften i kedlen tør. 

Dette kan gøres ved at placere poser med blå silikagel i kedlen. Blå silikagel vil blive 
rødt, når det har absorberet fugt. Silikagel, som har absorberet fugt, kan genanvendes 
efter at være blevet tørret ved 100 - 120 °C i ca. 3 timer. Efter tørringen vil den igen få 
sin oprindelige blå farve. 
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Silikagel anvendes for at forhindre kondens i kedler, som er tæt forseglede. 

Røggassiden skal inspiceres med jævne mellemrum - f.eks. én gang om måneden. 
Specielle foranstaltninger bør foretages for at opdage spor af korrosion samtidig med at 
evt. silikagel undersøges. 

En alternativ metode er at anvende et lufttørringsaggregat, som blæser tørret luft ind i 
kedlen ved et svagt overtryk på 0,5 - 1,0 mm VS. 

Anvendelse af en blæser til at blæse opvarmet luft gennem kedlen er en løsning, som 
kan bruges i kedler, som ikke kan forsegles ordentligt - især ældre kanalrøgrørskedler 
beregnet for undertryksdrift. 

VCI-konservering 
En alternativ metode til langtidskonservering af kedlen kan udføres ved anvendelse af 
såkaldte dampfase-inhibitorer, VCI, som er en kemiske stofgruppe med korrosions-
hindrende egenskaber. VCI vil give beskyttelse af metaloverfladen i tre faser:  

� dampform 
� væske og  
� grænsefladen dampform↔væske  

ved at danne en beskyttende film på metaloverfladen og samtidig virke som en frastø-
dende skærm for vand- og ilt molekyler.  
Metoden kan derfor med fordel anvendes både ved våd- og tørkonservering. 
For korrekt valg af inhibitortype og konserveringsmetode bør specialfirmaer indrages i 
planlægningen af konserveringen af kedlen. 
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DRIFTSJOURNAL – Hedtvandskedel 
Daglige registreringer  ( kedelparametre ) 

 

Kedel nr.: Kedelfabrikat: 
Kedel type:  Max kedelydelse:  kW 
Fabrikations nr.:  Fabrikations år:  
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DRIFTSJOURNAL – Hedtvandskedel 
Daglige registreringer  ( vandanalyser ) 

 

Kedel nr.: Kedelfabrikat: 
Kedel type:  Max kedelydelse:  kW 
Fabrikations nr.:  Fabrikations år:  
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