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SAMMANFATTNING Sommaren 1980 rengjordes Barsebäck 2:s kondensortuber genom
betning med saltsyra. Orsakerna till detta var

besvärande värmeöverföringsförluster

relativt djupa angrepp fyllda med korrosionsprodukter som
skulle kunna passiveras genom att korrosionsprodukterna
avlägsnades

positiva erfarenheter av betning vid danska anläggningar

mindre framgångsrika försök att rengöra tuberna med mekaniska
metoder

Innan betningen genomfördes gjordes en del förberedande försök
för att undersöka effekten av bl.a. pH och temoeratur pa rengörings-
tiden.

Trots en del praktiska svårigheter med bl.a. förlust av syra och
kaviterande cirkulationspumpar genomfördes betningen pä mindre
än 1 dygn/skepo. Till detta kommer ett relativt omfattande förbe-e-
delsearbete.

Betningen gav ett bättre resultat än tidigare försök med mekaniska
metoder. K-värdet förbättrades kraftigt. I två av skeppen var
tuberna efter betning och Taproggekörning helt fria från korrosions-
produkter. I de 2 resterande skeppen fanns det kvar en del korrosions-
produkter i enstaka djupare angrepp. Orsaken till detta är att
man vid betning av dessa skepp av olika anledningar inte lyckades
hålla ett lika lågt pH som i de två första skeppen.

Inget läckage av syra till ångsidan observerades.



STAL-LAVAL
?M Ta 108/81

SUMMARY

CHEMICAL CLEANING OF THE CONDENSER TUBES OF BARSEBAECK 2
- EXPERIENCES.

During the summer of 1980 the condenser tubes of Barsebaeck 2
were acid cleaned due to the following reasons:

significant heat transfer losses

possible Dassivation of attacks filled with corrosion products
through the removal of the corrosion products

encouraging experiences from acid cleaning of Danish units

less encouraging experiences from mechanical cleaning

Prior to the acid cleaning some laboratory experiments were
performed to investigate the effect of pH-value and temperature
on the time reguired for cleaning.

In spite of practical problems including loss of acid and cavitating
oumps the acid cleaning was performed in less than 24 hours/condenser
5 action.

1 he result of the acid cleaning was better than the result of mech-
»nical methods employed earlier. There was a significant increase
in heat transfer efficiency. In two of the condenser sections the
tubes were completely free of corrosion products after acid cleaning
and cleaning with the 1 aprogge system. In the two remaining
condenser sections some corrosion products were observed in
a few deep attacks. This is due to a higher pH-value during the
cleaning of these two sections than during the cleaning of the
two first sections.

There were no indications of any acid leaking through to the
steam side of the condenser.
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1
INLEDNING Under sommaren 1980 genomfördes en kemisk rengörinq av Barsebäck 2:s

kondensortuber. P3 UDDdraq av Stiftelsen för Värmeteknisk Forskning
redovisas i denna rapport

orsakerna t i l l att en kemisk rengörinq qenomförts

laboratorieförsök utförda för att undersöka olika faktorers
inverkan pa rengnrinqsresultatet

utrustning och praktiskt genomförande

resultatet av renqörinqen, inklusive resultatet av en undersök-
ninq av tuber uttagna efter renqörinqen

BAKGRUND

<o

Da Barsebäck 2 projekterades var aluminiummässinq det vanliqaste
tubmaterialet för saltvattenkylda värmeväxlare, och Barsebäck 2
utrustades också med kondensortuber av aluminiummässing. För
att minska riskerna för erosionskorrosion har man i Barsebäck,
liksom vid många andra anläggningar, doserat ferrosulfat t i l l
kylvattnet. Syftet med denna dosering är att bygga upp ett jämnt
täckande skyddsskikt med god vidhäftning till tuberna. Ftt sädant
skikt medför visserligen ett skydd mot erosionskorrosion, men
också en försämrad värmeöverföring. Skyddsskiktets tjocklek
och därmed också värmeöverföringsförlusterna ökar vanligtvis
med tiden, trots att man har möjlighet att renqöra tuberna under
drift med det s.k. Taproqgesystemet.

Under driftsäsonqen 1979/80 var värmeöverföringsförlusterna
i Barsebäck 2 sa besvärande att en rengöring var önskvärd. Dessutom
observerade man relativt djupa angrepp fyllda med korrosionsproduk-
ter i mänga tuber. Om man kunde avlägsna dessa korrosionsprodukter
skulle angreppen hejdas eller åtminstone fördröjas. Av dessa
orsaker och med stöd av positiva erfarenheter vid danska anlägg-
ningar, beslutade SYDKRAFT (SK) att beta tuberna under revisionsav-
ställningen sommaren 1980.

Tidiqare försök att rengöra tuberna med karborundumbelagda
Taproqge-bollar har inte givit önskat resultat. Dels varierade
renqöringseffekten från tub ti l l tub, dels lyckades man inte avlägsna
korrosionsprodukterna ur djupare angrepp.

Vid Asnaessverket betas tuberna ärligen med saltsyra sedan 1975.
Enligt ing. Basby vid Asnaessverket är erfarenheterna hittills
mycket positiva, och metoden används numera vid flera andra
danska verk.

Vid Asnaessverket doserar man 1 ppm Fe + under en veckas tid
efter betningen för att bygga upp ett nytt tunnare skyddsskikt.
Efter ett ar är skyddsskiktet äter sä tjockt att det är dags att
rengöra r j nytt. För att slippa rengöra sfl ofta beslutade SK att
slopa ferrosulfatdoseringen och i stället installera ett BERA-system.
(Ett katodiskt skyddssystem med påtryckt ström och offeranoder
av kolstål som ger en kontinuerlig tillförsel av 2-3 ppb Fe + till
kylvattnet,)
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LABORATORIE-
FÖRSÖK

Inför betningen genomfördes en mindre undersökninq hos SLF
(STAL.-LAVAL Turbin AB) för att ge SK ett underlag för det
praktiska genomförandet av rengöringen.

Utgångspunkt för de aktuella försöken var erfarenheterna frSn
Asnaessverket. Där cirkuleras 2 vikts-% HC1 (medför pH 0.6-0.7)
under ca 3 timmars tid med hjälp av en transportabel pump. Cirkula-
tionsflödet är ca 200 m /h. Temperaturen hålls vid 25 °C med
Snqa. Sista timmen tillsätts 0.01-0.05 vik's-% KMnO. för att
oxidera olösliqa Cuf-salter t i l l lösliga Cu -salter.

Syntetiskt havsvatten enligt bilaqa 1 användes vid försöken. Eftersom
salthalten i vattnet utanför Barsebäck är unqefär hälften av salthal-
ten i vanligt havsvatten, späddes det syntetiska havsvattnet vid
de flesta försöken med lika delar totalavsaltat vatten.

Inblandinq av 2 vikts-% HC1 medförde ett pH-värde kring 0.3.
Med samma syrakoncentration fick man ett pH-värde kring 0.9
i Barsebäcks kylvatten. Detta visar att man också måste qöra
försök på plats med det aktuella kylvattnet.

Från SK erhölls ett antal tuber uttaqna från B2:s kondensor. Tuberna
klövs på längden och lämpliga 'korroderade) bitar betades under
olika förhållanden. I bilaqa 2 beskrivs försöksmetodiken närmare.

Betningen följdes dels visuellt qenom undersökning i stereomikroskop,
dels genom kontroll av Cu-halten i betvätskan.

Tabell 1 visar hur lång tid som krävdes för att man skulle få rena
vtor under olika förhållanden.

Tabell 1; Renqörinqstider under olika förhållanden

Försök

pH före

pH efter

Temp, °C

Omröring

Tid, h2)

A

0.9

1.1
20

Ja

9

B

0.9

-

20

Nej

12

C

0.9

-

IS

Ja

in

D

0.6

0.75

20

Ja

5-6

E

0.6

-

20

Nej

7

F

0.6

-

15

Ja

7

G

0.3

0.4

20

Ja

4

H »

0.3

-

10

Ja

5-6

1) Ett ja innebär omrörinq med glasstav vid uttagning av prov
för analys av Cu efter 15, 30, 60, 120, 180, 240, 300 min.,
o.s.v. ("Ivriga prover har enstaka gånger tagits upp och studerats
i mikroskop och har i övrigt lämnats ifred.

2) Sista timmen med 0.02 vikts-% KMnO

3) Outspätt syntetiskt havsvatten, d.v.s. dubbelt så hög salthalt
som i övriga försök.
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t- oljande slutsatser drogs av laboratorieförsöken:

pH-värde

Omrörinq

Temperatur

Salthalt

Kraftigt inflytande. Ju lägre pH-värde desto
snabbare rengöring, åtminstone inom det
undersökta pH-intervallet 0.3-0.9.

Ökad omröring (strömningshastigheO medför
snabbare rengöring. Den relativt blygsamma
omröringen vid dessa försök har ett större
inflytande ån temperaturdifferensen mellan
15 och 20 °C.

Ju högre temperatur desto snabbare rengöring,
åtminstone inom det undersökta temperaturinter-
vallet 10-20 °C.

Svagt inflytande. En dubblering av salthalten
gav ett nägot snabbare resultat.

Analyserna av Cu-halten i betlösningarna visade att utlösningshastig-
heten avtar med tiden. Se bilaga 3-5. Total mängd utlöst Cu
är t i l l största delen beroende av mängden korrosionsprodukter.
Utlösningshastigheten är däremot beroende av andra faktorer
som pH-värde, strömningshastighet och temperatur.

En ren ytas materialförlust unpmättes vid pH 0.3 och 20 °C ti l l
knappt 0.12 um efter 4 timmars betning. Avverkningshastigheten
var högst i början och sjönk sedan för att efter första timmen
bli mer eller mindre konstant.

Vid en försöksserie varierades KMnO -halten mellan 0.01 och
0.10 vikts-%. Detta tycktes inte ha någon större inverkan på
resultatet, varför 0.02 % KMnO. i fortsättningen tillsattes under
den sista timmen av rengöringen.

För en ren yta medförde tillsatsen av 0.02 vikts-% KMnO under
en timme en avverkning av 0.09 um vid pH 0.3 och 20 C.

BETNING

4.1
Förberedelser

I
3
o

Principen för betningen framgår av bilaga 6. Det verkliga kopplings-
schemat (bilaga 7) är mer svåröverskådligt.

En provisorisk pumpstation placerades utanför turbinbyggnaden
vid sandtankarna och 2 st hål borrades genom väggen för sug-
respektive tryckledningarna. Till pumpstationen hörde 2 st cirkula-
tionspumpar, doseringspumpar för HCI respektive KMnO. samt
2 st hl andningskar.

Vid Asnaessverket är strömningshastigheten i tuberna c:a 0.02 m/s
vid betning. Ur rengöringssynpunkt är det fördelaktigt med sfl
hög strömningshastighet som möjligt. Strömningshastigheten
begränsas i stället av att de transportabla pumparna inte får
bli opraktiskt stora.
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I Barsebäck var det nominella flödet 420 m / h , vilket ger en
strömninqshastighet av strax under 0.04 m/s.

Manluckorna ersattes med specialluckor försedda med anslutningar
för cirkulationsledningen.

Pä inloppssidan tätades vattenkamrarna av mot kylvatteninloppet
med aluminiumplåtar som stämplades fast mot vattenkamrarnas
stag. Avtätningen gjordes sä tät som möjligt eftersom uppfyllning
och dränering kunde göras frän utloppssidan.

För säkerhets skull fylldes ängsidan med 200 m totalavsaltat
vatten. Riskerna för att syra skulle tränga in pä angsidan under
betningen bedömdes dock som smä, speciellt som trycket pä ängsidan
vid stilleständ är lika stort som eller större än trycket pä vatten-
sidan.

För att i möjligaste män höja temperaturen pä betlösningen drogs
en ängledning fram t i l l pumpstationen frän ängpannan.

Själva betningen utfördes av firma SERTAM KEMI AB frän Malmö
(2-skift med övertid).

4.2
Erfarenheter

I

I
o

Rengöringen inleddes 1980-07-15 med skepp 1. Redan från början
fick man problem qenom att sugledningarna av gummi blev platta
dä vakuumpumparna startades för att vattenfylla skeppet. Detta
löstes sä småningom genom att sugledningarna "armerades" invändigt
med s.k. markdräneringsslang.

Då cirkulationspumparna startades, visade det sig att de kaviterade
våldsamt. Orsaken t i l l detta var att pumparna placerats för högt,
ungefär i nivå med vattenkamrarna. Dä vakuum drogs i vattenkam-
rarna för att lyfta upp havsvattennivån fick man ett NPSH-värde
på c:a -2 m vattenpelare fnegativ tillrinningshöjd). Kopplingsschemat
ändrades då t i l l alternativ 2 enligt bilaga 7 utan någon större
förbättring. Ti l l slut beslutade man sig för att köra trots kavita-
tionen.

Kavitationen innebar inte bara en ökad förslitning av pumparna
utan också en kraft igt minskad kapacitet. Man uppnådde därför
inte de 0.04 m/s som motsvarar purr^ mas nominella kapacitet.

På ett tidigt stadium upptäcktes att syrakoncentrationen (2 vikts-%)
snabbt sjönk trots efterdosering. Syran försvann genom det icke
avtätade utloppet. Man tvingades därför att avbryta betningen
för att täta av med aluminiumplåtar också på utloppssidan. På
kvällen 1980-07-16 körde man åter igång, men tvingades under
natten att bryta på nytt för att syrakoncentrationen sjönk. En
noggrannare avtätning gjordes då, denna gång med bättre resultat.
Ungefär 100 cm lämnades öppet för uppfyllning och dränering.

Under betningen av skepp 1 havererade ett pumphjul (gjutjärn).
Det ersattes dock snabbt av ett nytt i samma material.

Vid betningen av skepp 2 bildades det skum som sögs upp i vakuum-
rummet. Skumbildningen orsakades troligen av ett luftinläckage
någonstans. Rummet rengjordes. Inga skador kunde observeras.
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Vid betning av skepp ] och 2 låq pH-värdet på omkring 1.1-1.2.
Enligt planerna skulle pH-värdet varit 0.9, d.v.s. något lägre.
Vid betning av skepp 3 och 4 var pH-värdet ännu högre, c:a 1.3-1.4.
Detta berodde dels på att aluminiumplåtarna började bli allvarligt
angripna av syran, dels på att man började fa brist på syra.

Ytterligare ett pumphjul havererade under rengöringen av skepp 4.

Sedan de första svariqheterna övervunnits genomfördes betningen
pä c:a 3.5 dygn, alltså knappt 1 dygn/skepp. Själva betningen
tog c:a 7 timmar/skepp. Resten av tiden gick ät t i l l omkopplingar,
felsökning och ändra förberedelser.

Via ett provuttag följdes pH-värdet så att man vid behov.kunde
efterdosera syra. Syraförbrukningen blev totalt c:a 25 m 35 %-iq
HC1 mot beräknade 15 m .

Temperaturen varierade mellan 18 och 25 C, men låg normalt
på 21-22 °C.

Medan skepp 2 betades drogs en tub frän skepp 1 för undersökning.
Rengörinqseffekten verkade tillfredsställande. Senare toqs flera
tuber ut för undersökning (se avsnitt 5.3).

Efter läcksökninq pluqqades 7 st tuber. Som väntat kunde ingen
konduktivitetsökning observeras i det totalavsaltade vattnet
pa anqsidan, det fanns alltså inqa tecken på inläckage av syra.

RESULTAT

5.1
Utsläpp

i
3
Q

8

Före betningen kontaktade SK länstyrelsens naturvårdssektion.
Man erhöll då klartecken att släppa ut följande mänqder i samband
med den planerade betninqen:

250 m^
250 kg
250 kq

2%-iqHCI
Cu
7n

Innan betvätskan släpptes ut i havet analyserades Cu-, Zn-, Fe-
och syrahalt. Värdena från skepp 2 kan anses vara representativa
också för de övriga skeppen.

Resultat: Fe
Cu
Zn

717 ppm
160 ppm
146 ppm

Syrakoncentrationen sjönk p.g.a. utbyte med havsvattnet från
2 % ti l l 0.48 %. Halterna av de utlösta metalljonerna kan alltså
ha varit högst 2/0.48 gånqer sd höqa som de ovan angivna halterna.
Maximalt utlöst mängd beräknas enligt följande:

antal skepp x koncentrationsfaktor x halt x volym
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Detta medför:

Fe _ 4 x 2/P.48 x 717 x 10 ' 6 x 68000 = 813 kg

Cu _ 4 x 2/0.48 x 160 x 10~6 x 68000 = 181 kg

7n 4 x 7/0.48 x 146 x 10"6 x 68000 = 165 kg

5.2
Värmeöverföring

5.3
Undersökning av
uttagna tuber

5.4
Tubplatar

Utsläppen frän skepp 1-4 skedde i Bl:s och B2:s gemensamma
kylvattenutsläpp under 15-30 minuter med 1 dygns mellanrum.
I kylvattenutsläppet blandades betvätskan frän B2 med kylvattnet
fr9n Bl som uppgår t i l l c:a 20 nr/s.

Betningen medförde en kraftig förbättring av K-värdet. Före
betningen uppmättes 1980-05-21 ett K-värde av 2257 W/m °C
vid en kylvattentemperatur av 11.3 °C. Efter betningen uppmättes
1^60-09-01 3210 W/m- x s vid en kylvattentempe-atur av 14.7 °C.

Efter avslutad betning tog SK ut tuber för kontroll av rengörinqsef-
fekten. Man observerade da att det fanns en lättlösliq grönaktig
beläggning i tuberna från skepp 3 och 4. Det mesta av denna
beläggning kunde avlägsnas med Taproqgesystemet.

En tub frän skepp 1 -4 sändes till SLF för undersökning tillsammans
med en bit av en tub frSn skepp 4 uttagen efter Taproqgekörning.

Tuberna undersöktes i stereomikroskop. I samtliga tuber, utom
den som togs ut från skepp 4 efter Taprogqekörninq, fanns varierande
mängder av an grönaktig beläqgning som lätt kunde avlägsnas.
Det fanns mest beläqgning i tuben från skepp 4 följt4 av tuben
från skepp 3. Detta stämmer väl överens med att pH-värdet
av olika anledningar var lägre vid betninqen av skepp 1 och 2
än vid betningen av skepp 3 och 4.

I tuberna från skepp 3 och 4 fanns enstaka korrosionsanqrepp
där korrosionsprodukterna inte helt avlägsnats. Se bilaga 8.

Den grönaktiga beläggningen består enligt undersökning med
svepelektronmikroskop (SEM) ti l l största delen av kopparklorider.
De rödbruna fläckar som ibland finns under de grönaktiga belägg-
ningarna utgörs av kopparoxider. Se bilaga 9.

Betninqen tycks inte ha orsakat några angrepp på tubplatar eller
tubinfästningar.
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DISKUSSION OCH
SLUTSATSER

Allm-"nt: Betninqen qcno;nffirdes pfl mindre 3n 4 dygn, d.v.s. mindre
än 1 dyqn/skepp. En betninq kräver dock ett omfattande förarbete.
En del rekommendationer beträffande förberedande prov, utrustninq
m.m. ges i hilaqa 10.

Värmeöverföring; Betninqen medförde en kraft iq förbättring
av K-värdet.

Passiverinq av korrosionsnnqrepp: Undersökninq av uttaqna tuber
visade att i skepp 1 och 2 var också djupare angrepp fria frSn
korrosionsprodukter. Detta tyder pfl att man lyckats hejda angrepp
av typ stillpstandskorrosion. I skepp 3 och h fanns det dock fort-
farande enstaka djupare anqrepp med korrosionsprodukter. Orsaken
t i l l det snmre renqnrinqsresultatet i skepD 3 och 4 är ateriqen
ntt man d^r inte lyckats hälla ett lika lSqt pH som i skepp 1 och 2.

rivriqt: Resultatet av betninqen 3r betydligt bättre än resultatet
av tidiqare provade mekaniska metoder ft.ex. karborundumbollar\
De korrosionsproblem som senare rapporterades under vårvintern

har inqpt samband med att tuberna rengjorts qenom betning.
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SYNTETISKT HAVSVATTEN

Till 1 1 totalavsaltat vatten tillsättes:

23.0 q

8.8 q

12.8 q

1.2 q

0.2 n

NaCI

Na2SO4 x 10 H2O

MqCI, x 6 H2O

CaCl2

NaHCC,

Ta 108/81

Bilaqa I 11

I

4

a



r STAL-LAVAL
PM Ta 108/81

Bilaga 2 12

FÖRSÖKSMETODIK

1
ALLMÄNT Tuber från B2 snittades på längden och undersöktes. C:a 10 cm

långa bitar lades i plastbehållare med 600 ml betlösninq. Betlös-
ningarnas pH-värde var 0.3, 0.6 eller 0.9. Temperaturen hölls
konstant vid 10, 15 eller 20 C genom att behållarna placerades
i ett termostatbad. Maximalt 4 prover kunde köras samtidigt.

VAL AV VOLYM För B2 gäller:
BETVÄTSKA/TUBYTA

antal tuber/skepp
tubdiameter, mm
tublängd, mm

7 800
22/24
9000

Yta/skepp, m2 = 7800 x 2 x x 0.011 x 9 = 4852 mZ

Ett
per yt

nominellt flöde av 420 mf/h qer följande volym betjäsninq
yt- och tiusenhet: 420 m /4852 m x h = 8.7 ml, cm x h.

För de aktuella försöken valdes

volym betläsning, ml
tubyta, cm
fcm man endast tar hänsyn ti l l ionerytan)
volym betlösning/tubyta, ml/cm

600
35

.17.1

Den vid försöken använda volymen betlösning skulle alltså motsvara
knappt två timmars betning (vid nominellt flöde).

Cu-ANALYSER Cu-analyserna gjordes med hjälp av en atomabsorptionsspektrofoto-
meter (Perkin Elmer 306). En jämförelse med additionsmetoden
visade att man kunde köra direkt, under förutsättning att man
tillsatte motsvarande mängd syntetiskt havsvatten ti l l standardlös-
ningarna (vanligtvis 1 ml syntetiskt havsvatten ti l l 50 ml lösning).

S
o
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Figur 1. Tub frän skepp 1
efter betning. Grfigrön (ljus)
tunn beläggning i ena tubhalvan.

K-20878

Figur 2. Samma tub efter
l i t t tvättning (med fingret
under vattenkran). Också
djupare korrosionsangrepp
rengjorda.

K-20877
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Figur 3. Tub frfln skepp 2
efter betning. Fläck med
gröna (ljusa) och rödbruna
(mörka) inslag.

K-20879

Figur 4. Samma tub efter
lätt rengöring. En del rödbruna
(mörka) fläckar. Också djupare
angrepp rengjorda.

K-20875



STÅL-LAVAL
PM Ta 108/81

Bilaga 8 20

Figur 5. Tub frän skepp 3
efter betning. Grågröna
(ljusa) beläggningar med
rödbruna (mörka) inslag.

K-20876

Figur 6. Samma tub efter
lätt rengöring. Rödbruna
(mörka) fläckar. Det finns
en del korrosionsprodukter
i enstaka djupare angrepp.

K-20872
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Figur 7. Tub frän skepp 4
efter betning. Kraftig grågrön
(ljus) beläggning.

K-20873

Figur 8. Samma tub efter
lätt rengöring. Rödbruna
(mörka) fläckar. Det finns
en del korrosionsprodukter
i enstaka djupare angrepp.

K-20874

Figur 9. Tub frön skepp 4
efter betning och TaproggekSr-
ning.
Ingen grågrön beläggning.
Korrosionsprodukter i enstaka
djupare angrepp.

K-20880
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SEM-ANALYS AV BELÄGGNINGAR.

Figur A. Betad tub. Grågrön
beläggning som till största
delen bestar av kopparklorider.

Figur B. Betad tub. Rödbrun
flick som till största delen
bestdr av kopparoxider.

SCI • • A l ' ? ' < ? • '
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Figur C. Betad tub. Yta
utan beläggningar, sa gott
som ren aluminiummassing.
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REKOMMENDATIONER INFÖR BETNING AV EN STOR KONDENSOR
MED Al-MASSINGTUBER.

FÖRBEREDANDE
FÖRSÖK

Innan en betning genomförs måste man undersöka hur sådana
faktorer som pH-värde och temperatur inverkar på den tid som
krävs för rengörinqen. Dessa förberedande försök måste göras
med tuber från den aktuella värmeväxlaren eftersom resultatet
är beroende av typen och mänqden beläqqninqar (inklusive korro-
sionsprodukter).

Helst bör också kylvatten från den aktuella anläqgninqen användas.
Man bör åtminstone undersöka hur mycket syra som krävs för
att man skall fa ett visst pH-värde, eftersom buffertkapaciteten
kan variera från anläqgning t i l l anläqgninq.

UTRUSTNING OCH
MATERIAL

Enligt principskiss bilaga 6.

Cirkulationspump

Kapaciteten bör vara ti l lräckliq för att qe en strömningshastig-
het av 0.02 m/s genom tuberna. Ur rengöringssynpunkt
är det fördelaktigt med en hög strömningshastiqhet.

En strömningt astighet av 2-"? cm/s qer för ett stort kondensor-
skepp en cirkulationstid på c:a 10-15 minuter.

Pumptyp:

Placering:

Cirkulationsledninqar

Sugsida:

Trycksida:

Diameter:

Centrifugalpump med hus
av gjutjärn och rostfri rotor
med mekanisk axeltätning.

Pumpen bör placeras så
lågt att kavitation undviks.
Risken för spill vid hantering
av syran måste också beaktas.

PVC-rör

Gummerad biandslang eller
PVC-rör

c:a 200 mm

Cirkulationsledninqen förses med påstick för dosering av
syra respektive kaliumpermanqanat (oxidationsmedel). Dessutom
måste man kunna ta ut prov för kontroll av pH-värde och
Cu-halt.
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Doseringspump för syra

Ta 108/81

Rilaqa 10

Syrabeständig membranpump med variabel kapacitet i storleks-
ordningen I-10 l/s. Nödvändig mängd syra bör kunna doseras
pä 10-15 minuter, d.v.s. pa den tid det tar för betlösninqen
att cirkulera ett varv.

Syrabehov

Beräknas efter de förberedande försöken. En reserv krävs
med tanke på oväntade förluster. (Vid betningen av B2 förbru-
kades nära 25 m 35 %-ig syra i stället för beräknade 15 m_ * \

Dosrringspump för kaliumpermanganat

Membranpump med variabel kapacitet (0.01-1.0 l/s vid 5 %-iq
lösning). Nödvändig mängd bör kunna doseras pd 10-15 minuter.
Behovet beräknas efter de förberedande försöken.

Avtätningar

Bade in- och utlopp måste avcätas för att reducera syraförlus-
terna. Avtätningen far dock inte vara tätare än att betlösninqen
efter avslutad betning kan dräneras genom avtätningen.
Det hela förenklas naturligtvis om det finns ventiler i kylvatten-
inloppet. Lämpligt material för avtätningar är trä- eller
stålplåt.

PERSONAL Förberedelser för betninq av samtliga skepp bör vara gjorda innan
rengörinqen startar. För montage och demontage krävs att tillräcklig
personal finns tillgänglig.

9
<
o



Rapportförteckning 1
SV~ 1 Temperaturbeständighet hos oiika filterrnaterial

Monica Eiborn. AB ASEA-ATOM. Västerås Sept 1972
SVF-2 Undersökning av temperaturstabilltet hos olika jonbytande

material
Olle Tjalldin. AB Atomenergi. Studsvik Sept 1972

SVF 3 Bedömning av möjlig kloridupptagning i Blandbaddfllter
Olle Tjalldin. AB Atomenergi, Studsvik Sept 1972

SVF-4 Litteraturvardering avseende jarnhaltiga korrosionsproduktars
löslighet i vatten
Tormod Kelén, AB Atomenergi, Studsvik Setpt T972

SVF 5 Partiell kondensation av ånga
R Sundby, JTavast, Stal Laval Turbin AB, Finsping Sept 1972

SVF 6 Vaimeflödesmatare för matning av varmebelastning i ugnar
B Leckner, L Strömberg, Institutionen for Energiteknik,
Chelmers Tekniske Hogskole, Göteborg Sept 1972

SVF-7 Varmeöverföring och strömningsmotstånd i eldstedstuber
Lars Nilsson. A8 Atomenergi. Studsvik Sept 1972

SVF-P Bildning, effekter och kontroll av kvaveoxider vid eldning med
olja i .ckemobila anläggningar
Carl-Eric Holmqvist, Statens Vattenfallsverk, Stockholm
Sept1972

SVr 9 Studier av korrosionsangrepp i varmevaxlartuber utsette för
Ostersjövatten
J Arvesen, S Henrikson, AB Atomenergi, Studsvik Sept 1972

SVF 10 Egenskapsforandringar i svetsforbindninger med olika hög-
egei ade varmhållfesta stil

vtaffan Malm. Uddeholms AB. HagforsSept 1972
SVF-11 Experimentell undersökning av strömmngsmotstind och

värmeöverföring i en eldstadstub
L Nilsson och L Gustafson AB Atomenergi, Studsvik
Sept 197.1

SVF.12 Filtrerberheten hos korrosionsprodukter frin kolstil i vatten.
Inverkan av tamperarur och syrehalt
T Kelén, I Falk. AB Atomenergi, Studsvik Juni 1974

SVF-13 Alternativa bränslen till brannolja i varma- och varmekraft
anläggningar
B Gustafsson. Institutioren för Angteknik, Kungl Tekniske
Högskolan. Stockholm Juni 1974

SVF-14 Dosering av polvakryiat for reducering av pannvattnets fosfat-
halt och minskning av beläggningar i tuber
L Ahrnbom. Angpanneforenmgen, Stockholm Jun» 1974

SVF 15 Kontinuerlig analysator för liga kioridhalter. Resultat av
långtidsprovmng i Karlshamnsverket
R Lundqwist AB Atomenergi, Studsvik Juni 1974

SVF.16 Anrikning av vaTtenlösliga ämnen vid varmeoverförande ytor i
ångpannor och ångganeratorer. En kritisk litteraturstudie
T Kelén, AB Atomenergi, Studsvik Mars 1975

SVF 1 7 Svensk skiffer som fossil energikälla. Teknologiska moiligheter
och utvecklingsbehov
L Chambert, Sydkraft, Malmö Mars 1975

SVF-18 Korrosionsforsok i Ostersjövatten med vermevaxlere av olike
metalliska material
S Hennkfon, AB Atomenergi, Studsvik
L Knutsson, Granges Essem. Finspång Maj 1975

SVF 19 Kemisk rengöring (betning) jämte skyddsskiktsbildnmg. Redo
Rörelse for laboratorieundersökninger, utförde vid AB Atom*
energi
L Ahrnbom, Angpenneföreningen, Stockholm
L Dahl, M Åsberg, A Berg, AB Atomenergi, Studsvik Maj 1975

SVF-20 Studium iv strömningsinstabiliteter vid kondensetionsstotar
omkring Me 1-0
0 Sandin. Institutionen för Angteknik, Kungl Tekniska Hög-
skolan, Stockholm Maj 1975

EVF 21 Inverkan av vibrationer pl vermevaxlartuber. Litteraturunder
sökning
B Oddving, J Wiberg, AB Atomenergi, Studsvik Mej 1975

SVF 22 Gasgeneratorer med snebb fluidisered bedd Raserapport.
Besök i USA för diskussioner angåenda kolgesifiering
N Berge, B Gustafsson, Institutionen for Angteknik, Kungi
Tekniska Högskolan, Stockholm Juli 1975

SVF-23 Gastempera tu rmatare-Sugpy rometer
L Strömberg, Institutionen för Energiteknik, Chalmers
Tekniska Högskola, Göteborg Sept 1975

SVF 24 cmerability of corrosion products formed between carbon Steel
and water. Influence of temperature and oxygen content
T Kelén, I Falk, AB Atomenergi, Studsvik Sept 1975
(Revised and translated edition of SVF 12)

.jVF 25 Ljud från skorstenar. Experimentell studie av rökgatperamat-
ramas och vindens inflytande pl rifctfaktorn.
B Egerborg, IFM Akustikbyrån, Stockholm Jen 1976

VF 26 Materialprovningar i avlufted 20% NeOH- och 20% NaOH +
1 % NaCI lösning vid 325°C. Slutrapport
Bo J E JuMansson, AB Atomenergi, Studsvik Sept 1976

• ;.v? 27 Korosioisprobiem i PWR reaktorers Inggeneretorer
L Dahl, 6 Johansson. AB Atomenergi, Studsvik
J Svensson Statens Vattenfall verk, Sept 1976

VF 28 experimentell undersökning av strömninjsmotstind och
värmeöverföring i en eldstadstub
Lars Nilsson och Lennart Gustafion, AB Atomenergi,
Studsvik Sept 1976

SVF 29 Uppmätta bullernivter i kraft och värmeverk. Sam.-nsnstaiining
Stig Soderqvist, 8o fcgeroorg. IFM Akustikbyrän A8,
Stockholm Sept 1976

SVF 30 Prediktering av ventilbuller
Krister Oovstem. Stig Soderqvist. IFM Akustikbyrln AB,
Stockholm Sept 1976

SVF 32 Undersökning ev flashavgesning med och utan Itercirkulation
Björn Kjellstrom. Institutionen för Angteknik. Kungl Tekniske
Högskolan, Stockholm Juni 1977

SVF -33 Undersökning av igentattning i dysor
S Svenn«rby, AB Svenska Maskinverken Sept 1976

SVF-34 Kondensatrenmgsfilters upptegningsförmige av korrosiont-
produkter vid praktisk kraftverksdrift
Bengt Edwall. Sydsvenska Kraftektieboleget. Malmö Sept 1976

SVF-35 Rökgessidige beläggningar i Ingpennor vid semridtg eldning
med bark och olja
Torsten Simmons, Holmens Bruk AB. Norrköping Sept 1976

SVF-36 Inverkan av FeSO4-dosering pi härdigheten mot erosions-
korrosion hos Cu legeringar i Ostersjövatten
Sture Henrikson. Meths Åsberg. AB Atomenergi, Studsvik
Rolf Holm, Grenges Metallverken, Västerås Sept 1976

SVF-37 Anrikning pl vérm^ovmrföranö» ytor
R Gustafsson, T Kelén, AB Atomenergi, Studsvik Juni 1977

SVF-38 Utredning ev riskerne för gelvanisk korrosion om kondensorer
med tubpiitar av SIS 2343 försesmed titentuber. Litteratur-
studie och erferenhetsinventering
Sture Henrikson, A8 A tornenergi, Studsvik Mej 1977

SVF-39 Laboratorieundersokning av riskerna för galvanisk korrosion
vid överglng frln tuber av Al-massing till tuber av titan
Sture Henrikson, Meths Åsberg, AB Atomenergi, Studsvik
Mei 1977

SVF-40 Valve noise end vibration
Uno Ingard. Lincoln, Messachusetts Mej 1977

SVF^f Regler för metertelenvandmng tiw 1 % krypning
Agneta Oden, institutet för Metallforskning, Juni 1977

SVF-42 Behov av värmebehandling till följd ev ka 11 beer bet ning av över-
het terror
Hans Tornblom, Sandvik AB. Sandviken Sept 1977

SVF.43 Provning ev ferriteustenitiskt kompoundrör I försöksfng-
pannen i Studsvik
Lennart Egnell. Sandvik AB, Sandviken Sept 1977

SVF 44 Heat transfer from flames to the surrounding walls
Lars Sxromb^rg, Chalmers Tekniska Högskola Juni 1977

SVF-45 Kemisk miljö i trånga spalter och spelteffekter vid spannings-
korrosionsprovning
Jaroslav Pljva, Korrosmnsinstitutet. Stockholm
Juri Tavast. Stal Level Turbin AB, Finsping Sept 1977

SVF-46 Gasgenerator med snebb fluidiserad bädd. Studier av kall
modell
N Berga. Kungl Tekniske Högskolan. Stockholm Sept 1977

SVF 47 Undersökning ev eskagglomerering i fluidiserad bedd
O Mirdsjö, H Johnsson, Kung Tekniska Högskolan, Stockholm
Sept1977

SVF -48 Behov av avspanningsglcdgn.ng efter svetsning ev vermhlllfest
n i l typ i Cr 0 5 Mo
Arne Anderdehl Per Sjölin AB Svenska Meskinverken, Kallhäll
Sept 1977

SVF.49 Partiell kondensetion av inge. Fortsatta undersökningar
Juri Tavast, Stal-Laval Turbin AB, Finsping Sept 1977

SVF 50 Tom t effekt i fjarrvarmesystem
Lars Ahrnbom, Ulf Hagstrand, A ngpannef ören ingen,
Stockholm Sept 1977

SVF.51 Leboratorie- och driftprovning av svetsförbmdnincer mellan
olika legerade varmhliifasta stil
Knut Heuriing, Uddeholms AB. HagforsSept 1977

SVF.52 Tillämpning av olika provtagningsmetoder och deras inverkan
pl resultaten av vattenkemiska analyser vid fdrsöksJngpannan •
Studsvik
Ivan Falk, Lennart Dahl, AB Atomenergi, Studsvik Sept 1977

SVF 53 Korroslonsinitierad sprickbildning i vattenberörde delar i
Ingpennor
Göran Eklund, Institutet för Metallforskning Sept 1977

SVF.54 ROkgastidige beläggningar vid barkeldning. Fortsette matningar
jemte utredning om termodynfmiske jämvikter
Tornen Simmons, Holmens Bruk AB, Norrköping Sept 1977

SVF 55 Mojligheter till ökad återforing av primarlngkondensat i
massafabriker
Lars Löwenberg, Angpenneföreningen, Stockholm Sept 1977

SVF-56 Riktlinjer för provning ev jonbyfare
Lars Ahrnbom, Angpenneföreningen, Stockholm Sept 1977

SVF 57 Problem i sembend med barkeldning
Orvar Rydin, Sundsvall Dec 1977

SVF 58 Pågående svensk forskning och utveckling rdrende energiom
vtndlingtenlaggningar med fluidifered bedd. Vad Iterstir för
att nJ kommersiella tillämpningar?
Bernt Gustefsson, A3 Fjärrvärme, Trosa Mars 1978

SVF-59 Vatgasmatning i ångpannor. Litteratur- och intervjuundersokninn
Larf Ahrnbom, Angpanneföreningen, Stockholm Juli 1978

SVF-60 Korrosion och korrosionsskydd i kondensorer
Lennart Dahl, Studsvik Energiteknik A8, rVykopmg Juli 1978

STIFTELSEN FÖR VÄRMETEKNISK FORSKNING
c/o Studsvik Energiteknik AB, 611 82 NYKÖPING



Rapportförteckning (forts) 1
SVF-61 Ljudalstring i Ingledningar. Resultat av matning och analys av

buMer > fyr» tt̂ »*tsrat!on«r
Lennart Emanuelsson. Stig Söderqvist. Par-Otto Walter.
IFM Akustikbyrln. Sapt 1978

SVF 62 Korrosionsinhibitorer for hetvattensystem. Litteraturstudie
och marknadsi/wantering
Andan Thorén, Lar» Bergström. Korrosionsinstitutat.
Sapt1978

SVF 63 Transtormar Noita and Vibration Bibliography
NilsAke Nilsson. Göran Wastarbarg. IFM Akustikbyrln.
Sapt 1978

SVF 64 Corrosions Problams in PWR Staam Ganaratort. Final Raport
of Tasts at pH 4, 6 and 8
Bo Rosborg, Barbro Maijgran, Studsvik Enargitaknik AB.
Sapt 1978

SVF-65 Akustiska matningtr pi tra ingvantilar i värmekraftcentralen i
Studsvik. Jämförelse mal lan uppmana och pradiktarada ljud
nivåer
Stig Södarqvist och Par Otto Waltar. IFM Akuttikbyrln,
Sapt 1978

SVF 66 Beräkningar och matningar av trycktransiantar i fjärrvärme-
ladningan frln Agesta till Farna
Stura Lindahl. Sydkraft. Fabr 1979

SVF-67 Craap deformatior», craap damaga accumulation and residual
Ufa prediction for thraa alloyad CrMo steels
Anatoly Kondyr, Rolf Sandström and Andars Samualsson.
Institutat för Matallforskning. Fabr 1979

SVF 68 Oriftarfaranhatar frln havtvattankylda kondansorar i
svanska kärnkraftverk
Stura Hannkson, Studsvik Enargitaknik AB. Fabr 1979

SVF 69 Elaktronisk kontroll av skyddsskikt pl vårmevaxlartuber av
koppar lagaringar
Stura Hanrikson, Studsvik Enargitaknik AB, Mars 1979

SVF 70 Analys av oorganisk sulfid. cystain och glutetion i kylvatten
samt analys av oorganiska sulfidar i fasta beläggningar.
Littaraturundarsöknmg
Igor Flis och Gunnar Johansson, Götaborgs Univarsitat,
April 1979

SVF.71 Avsvavling av rökgasar. Sammanställning av Battellempporter
1977/78
Eyvind Foss, Angpannaföraningan, Maj 1979

SVF-72 Application of Low Cycla Fatigua data to tharmal cracking
Lars Lundbarg and Rolf Sandström, Institutat för Metall-
forskning, Juni 1979

SVF 73 Höglagarada rostfria stil för saltvattanapplikationar. Ut rad
ning av korrosionshärdigheten mad tanka pi användning i
varmakraftverkans kylsystem
Stura Hanrikson, Studsvik Enargitaknik AB, Aug 1979

SVF 74 Avskalningsmetoder för bastamning av oxidmjngdan pl
vattansidan av panmuber
Lannart Dahl. Studsvik Enargitaknik AB, Juni 1979

SVF.75 T ha rasidual lifetime of craap deformed components.
Microstructural observations for Mo and Cr Mosteels
Rolf Sandström and Sten Modin, Institutet för Metailforsk
ning, Sept 1979

SVF 76 Karakterisering av kylvattnats korrosivitet vid olika kust
förlagda kraftverk
Maths Åsberg, Studsvik Energiteknik AB. Sept 1979

SVF-77 Ventilbuller i form av tonar. Resultat av matning och analys
i fyra fall
Bengt Axefors, Stig Södergvist. Per Otto Walter, Mats öhlén
IFM Akustikbyrln, Sapi 1979

SVF-78 Utprovning av deponeringsinhibitorer för industrilngpennor
Ivan Falk, Studsvik Energiteknik AB, Sept 1979

SVF.79 Uriftserfaranheter med matarpumpar i svanska och utlandska
kraftverk
Ulf Arvidsson, Statens Vattenfallsverk. Sapt 1979

SVF 80 Undersökning av scavengerfilter och svag enjenbytare för
reduktion av organisk substans
Folke Persson

SVF-81 Bullerdosmatninger vid kraftvarmeverk
Hans Busbaum, Statans Vattanfallsverk, Okt 1979

SVF 82 Maximal driftstemperatur för deponeringsinhibitorer för
magnetit, typ Na polyakrylat Slutrapport
Ivan Falk, Studsvik Energiteknik AB. Okt 1979

SVF 83 Kondensatlterföring. Fabriksundersökning
Lars Lövvenberg, Angpanneföreningen, Mars 1980

SVF.84 Förstudie röranda kemiproblem vid lagring och transport av
vattenburen varma i berg
Rolf Sundby. Sudsvik Energiteknik AB, Mars 1980

SVF 85 Kylvattnats korrosivitet vid olika kustförlagda kraftverk
Börje Grönwall, Studsvik Energiteknik AB, Mers 1980

SVF 86 Low Cycle Fatigue of ICrO 5Mo AT 530°C
Influence of hold times
Lars Lundberg and Lars Erik Larsson, Institutat för Metall
forskning. April 1980

SVF 87 Effect of notches and multiaxiahty on low cycle fatigue ''••
and its application to component design
Lars Lundbarg, Institutet för Matallforskning, April 1980

SVF 88 Kvalitetsbedömning av kal
Roy Carlson, Statens Vattenfallsverk, Mars 1980

SVF 89 The residual lifetime of creep deformed material. Micro
structural changes occurring during creep of a 12%CrMoVW
steei
Rolf Sandström. Sonja Karlsson and Sten Modin. Institutet för
Meteiifonkmng, Maj 1980

SVF 90 Korrosionsinhibitorer för varmesystem. Oelrapport 1. Invan
tering av tillgängliga inhibitorar
Rolf Sundby. Studsvik Energiteknik AB. Maj 1980

SVF 91 Förbehandling av spadvattan före lonbytare Litteraturstudie
Rott Sunday. Studsvik Energiteknik AB. Sept 1980

SVF 92 Determination of carboxylic acids and phenols in water by
extractive alkylation using pentafluorobenzylation. glass
capillary fas chromatography and electron capture detection
Elisabet Fogelqvist. Björn Josefsson and Clan Roos. Depart
ment of Analytical and Maiina Chemistry, University of
Gothenburg. Sept 1980

SVF 93 Användning av omvänd osmos och ultrafIltrering vid mstar
vattenberedning. Undersökninger i Ringhals
Jan Svenson, Göran Carlsson, Statens Vattanfallsverk
Dan Jönsson, f d Vattenteknik AB
Gunnar Smith, Vattenteknik AB. Sept 1980

SVF 94 Ljudavstrllning frln sxorstenar. Studie av inverken av rökgas
parametrarna hastighet och temperatur
Göran Westerberg, IFM Akustikbyrln. Sept 19B0

SVF 95 Avsvavling av rökgasar. Sammanställning av Battelle rapporter
1978/79- 1979/80
Hans Karlsson, Ingemar B|erle, Lunds Tekniska Höjskola
Nils Erik Carlstedt. Statans Vattanfallsverk
Göran Ernstson. Stockholms Energiverk. Nov 1980

SVF 96 Kryphillfasthet hos överhettarrör efter kallbaarbetning
Per H Wilhelmsson. H Törnblom. Sandvik AB, Dec 1980

SVF 97 Torns' effekt i fjärrvarmesystem. Fullskaleförsök I Agesta/
Farsta
Lars Ahrnbom. Ulf Hagstrand. Energikonsult Angpanneföre
ningen. Febr 1981

SVF 98 Inverkan av avstlndet till doseringspunkten vid FeSO4 dose-
ring till kondensorkylvetten. Undersökningar vid Oskars
hamnsvar k et
Reijo Pulkkinen, OKG, Stmpeverp, Febr 1981

SVF-99 Förslag till ljudkrav för anläggningar inom varma- och kraft
Industrin
Göran Westerberg, AB Akustikbyrln (ännu ej utgiven)

SVF 100 Bevakning av föroreningar i kondenset
Folke Persson. Angpanneföreningen, Dec 1980

SVF 101 Havsvrttankorrosion - Praktikfall under perioden 3 augusti
1979 30 maj 1980
Stura Henrikson, Korrosionsinstitutet. Dec 1980

SVF-102 Mojligheter att sänka rökgastemperaturen i villapannor
Kjell Henrikson, Lars Wester. Kunglige Tekniska Högskolan.
Dec 1980

SVF 103 Ozonbehandling av vatten för nedbrytning av humus? mnen.
Diskontinuerlig otonering av vattenprov : laboratorieskala
Rune Lundqwist. Stefan Westerberg, Rolf Sundby. Studsvik
Energiteknik AB, Jan 1981

SVF-104 Bestämning av rostbelastningar vid eldning av bark med otika
fukthalt p£ ^'Mrostugn och i cyklonugn
Bo Nordgren, Gunnar Holme, Angpanneföreningen, Jan 1981

SVF 105 Förbättrat utnyttjande av Itgtemperaturvarme i rökgaser
Gösta Karlberg. Studsvik Energiteknik AB, Dec 1980

SVF106 Havsvattenkemi kontre korrosionsskador i kustförlagda
kraftverk
Svavalvatebildning under stillestlndsperioden
Gösta Karlberg. Studsvik Energiteknik AB. Febr 1981

r.VF 107 Utvärdering ev fullskaleförsök med kondensortuber sv
höglegerade rostfrie stil i de havsvattenkyida konden
sorerna i R inhals 1
Sture Henrikson, Korrosionsinstitutet, Febr 1981

SVF-108 Ljudisolering hos rorisoleringar. En experimentell studie med
luftljudsexcitenng
Göran Westerberg. AB Akustikbyrln. Juni 1981

SVF 109 Driftserfarenheter av ronfria stil i havsvatten k vida ivstem
Sture Henrikson. Korrosionsinstitutet, Juni 1981

SVF-110 Referet frln the Joint Symposium on Stetionary Combustion
NOK-control i Denver okt 1980
Eddie Johansson. Statens Vattenfallsverk
Frank Kressl, Götaverkens Angteknik AB, Juni 1981

SVF-111 Pilotprov med vit torr rokgasavsvavling
Stefan Ahmen, AB Svenska Fiaktfabnken. Sep; 1981

SVF-112 Jonkromatografl
Tormod Kelén. Studsvik Energiteknik AB, Sept 1981

SVF 113 Avskalningsmetoder för bestämning ev o»idmangden pl
vattensidan av panmuber
Ivan Falk. Studsvik Energiteknik AB, Sept 1981

SVF 114 Litiumhydrood som alkaliseringsmedel i konventionella
Ingeniaggningar
Rolf Sundbv. Studsvik Energiteknik AB, Sept 1981

SVF 115 Tillsatsmedel vid evfallseidmng
Rolf Sundby, Studsvik Energiteknik AB, Sept 1981

SVF 116 Flyktiga aminers fördelmngskoefficient, termiska stabilitet
och inverkan pl koppar
Rolf Sundby. Studsvik Energiteknik AB. Nov 1981

SVF 117 Kemisk rengöring av Barseback 2s kondansortuber
- Erfarenheter
Juri Tavast. Stal Laval Turbin AB, Nov 1981

STIFTELSEN FÖR VARMETEKNISK FORSKNING
c/o Studsvik Energiteknik AB, 611 82 NYKÖPING


