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Inledning
Revisionsstoppet 2020 vill Inspecta kontrollera hela botten på vår sodapanna. Då det är ett
tidskrävande jobb att få rent så testade Gruvön en ny typ av bottentvätt, Wash-X, under
RS16. Innan bottentvätten görs en smältatömning, Smelt-X, för att få bort så mycket
smälta som möjligt från pannbotten.
Bottentvätt av sodapannann har tidigare gjorts med högtryckrobot, detta är ett riskfyllt
moment då tuber kan ta skada om en robot stannar och spolar på ett ställe. Med Wash-x
tar man bort detta moment.

Plan
Smältatömning och en ny typ av bottentvätt ska testas under Gruvöns revisionsstopp 2016.
Smältatömmning 20:00-00:00 15/4-16
Bottentvätt 12:00 16/4- 09:00 17/4
Smelt-X och Wash-X är en tjänst som köps in och tre personer kommer sköta arbetet.

Historik
Smältatömning

Vid tidigare revisionsstopp har kyltiden av bädden varit 24 timmar innan vattentvätt
startas.
Vid RS2016 ska Sodapannan tömmas på smälta med hjälp av ejektorer, det blir då en
mindre mängd smälta kvar i pannan, och på så vis kyls bädden fortare och det blir lättare
att tvätta eldstadsbotten. I år ska vattentvätten i konvektion och överhettare startas efter
16 timmar.
Under kylningen kommer temperaturmätning ske i bädden för att kontrollera kyltiden.
Kylning av bädden anses klar när bäddens temperatur är under 500 grader och när
materialtemperaturen i bottentuber är under 150 grader.

Bottentvätt

Tidigare har eldstadsbotten tvättas med högtrycksspolning efter att vattentvätt med
sotapparater och vattenkanoner är gjord. Tvätt med högtrycksspolning är riskfylld, på
grund av det höga trycket på vattnet kan det uppstå skador på tuber.
Med den nya tvätt metoden minskar man risken för skador på tuber.
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Smältatömning
Förberedelser

Rotafire startas 2 timmar innan smältatömmningen genom att stänga 4 stycken
primärluftsportar på varje vägg.
Trycket i pannan höjs från 40Pa till 80Pa för att minska luftflödet genom löpöppningarna.
Vi eldade med 4 stycken 22mm sprutor och 5 oljebrännare i två timmar för att skapa
smältasjö.
Innan det var dags för start av smältatömmningen eldade vi med 8 stycken oljebrännare
och 2 stycken 22mm lut för att få ner bäddtemperaturen. Smältatemperaturen försökte vi
hålla mellan 840 och 900 grader. smältatemperaturen mättes med temperaturgivare
genom primäluftsportar var 30:e minut.
Nivån i smältalösaren sänks från 65 % till 55 % p.g.a. det höga smältaflödet som blir när
tömningen startas.
Kvartär och tertiärluft stoppas.

Bild nr. 1 Smältaejektorer

Bild nr. 2 Smältaejektor
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Bild nr. 3 Tryckluftsanslutning till smältaejektorer

Utförande

När tömningen startades hade vi två lutsprutor redo för att justera bäddtemperaturen,
men vi behövde aldrig använda lut för att hålla rätt temperatur. Endast olja eldades under
hela tömningen. Primärluft minskas från 87 kNm3/h till 50 kNm3/h för att undvika att kyla
bädden. Innan tömningen startas ökas svaglutsflödet till lösaren för att undvika hög
densitet i lösaren. Ejektorer sattes in i alla fyra löpöppningar. Smältatömningen tog ca 1h
40 minuter.

Bild nr. 4 Smältaejektor sätts på plats i
löpränna

Bild nr. 5 Smältaejektor i löpränna
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Bild nr.6 Trend över bränsle till sodapannan och utgående O2

Bild nr.7 Trend över luftregistren
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Bild nr.8 Trend över Grönlut, lösare och svaglut

Bild nr.9 Bild tagen från lutspruteöppning i slutskedet av smältatömningen
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Bild nr. 10 Bild tagen från lutspruteöppning under smältatömning

Efterarbete

Direkt smältatömningen var avslutad ökades primärluftflödet till ca 80 kNm3/h och ångan
till luftförvärmaren stoppades. Detta för att få så bra kylning på kvarvarande material i
bädden.
Temperaturmätningar gjordes på de djupaste och varmaste platserna i bädden för att följa
temperaturen under kylningen.

Bild nr. 11 Trend över kyltid i bädd
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Temperaturen mättes på de
djupaste och varmaste platserna.

Bild nr. 12 Bild tagen när temperaturmätning görs innan vattentvätt

Bottentvätt
Förberedelser

Vanliga förberedelser inför vattentvätt med att koppla in dejonat på sotstammen, samt
vattenkanoner. Löprännor monteras bort och ersätts med särskilda vattentvättsrännor.

Utförande

Varmt vatten sprutas in i eldstaden genom sotapparater i överhettare och vattenkanoner
som är placerade i oljebrännaröppningarna. Tvättvattnet cirkuleras sedan med hjälp av
luftdrivna ejektorer som stoppas in genom löpöppningarna. Tvättvattnet som rinner ut ur
pannan under tvätten kontrolleras okulärt, när vattnet är rent anses tvätten vara klar.
Botten tvättades i 14 timmar.
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Bild nr. 13 Illustration över bottentvätten

Bild nr. 14 Trend över vattenflödet under vattentvätten
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Bild nr. 15 Bild från bottentvätt

Efterarbete

Efter tvätten var klar pumpades tvättvattnet ur pannan med samma ejektorer som smältan
pumpades ur med.

Bild nr. 16 Bild på urpumpning av tvättvatten efter avslutat vattentvätt
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Bild nr. 17 Resultatet av bottentvätten

Bild nr. 18 Resultat av smältatömning 2015

Bild nr.19 Resultat av smältatömning och bottentvätt 2016

Utvärdering av resultat






Sparar mycket pengar på att pumpa ut alla kemikalier ur botten
Kan i framtiden korta stopptiden på sodapannan då bädden kyls mycket fortare
Mindre rengöring och det som blev kvar var lättare att tvätta bort.
Säkrare för bottentuber, riskerar skador av spolrobotar
Det som fanns kvar i botten var nästan enbart kalk, som vi använder som tubskydd i botten
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Förbättringsförslag




Minska primärluft under smältatömning, förregling på 40 kNm3/h
Valmet vill stoppa primärluften helt då vi endast eldar olja för att hålla smältan flytande längre
Använda något annat tubskydd som tvätten kan ta bort. Men de som är bra med kalken är att
vi nu fått det bekräftat att det faktiskt ligger kvar på botten och gör sitt jobb.

Slutsummering
Gruvön kommer även nästa stopp att använda sig av smältatömning och bottentvätt. Om vi kommer
använda oss av mindre primärluft under smältatömningen och byta bottentubskydd återstår att se. Det
är inget som ännu är beslutat.
Däremot kommer kyltiden inför vattentvätt av konvektion att minskas från 16 till 10 timmar.
Noggranna mätningar av smältatemperatur och riskanalyser kommer att göras, troligtvis tillsammans
med Valmet som även nästa stopp kommer ansvara för smältatömning och bottentvätt.
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