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Västerås

Kraftstation är ett större ångkraftverk beläget inom Västerås centralort i
Västmanlands län. Verket började uppföras 1915 av Kungliga Vattenfallsstyrelsen som
reservkraft verk. Efter ett flertal till- och ombyggnader erhöll verket i slutet av 1950 talet sin
nuvarande utformning.
Tillföljd av den stora ut byggnad av värmekraft som skedde i landet under 1970-talet kom
Västeråsverket successivt att minska i betydelse. Anläggningen avställdes och konserverades
(“lades i malpåse”) därför efter sista dr 1979. Kraftverket har därefter inte varit i drift.
Verksamheten avvecklades slutligen 1995. Driftpersonalen har under åren sedan 1979
successivt avgått med pension eller övergått till annan verksamhet inom och utom Vattenfall.
Vid nedläggningen av Västerås Kraftstation 1995 önskade Vattenfall riva anläggningen och
avyttra fastigheten. Detta motsatte man sig emellertid från berörda kulturbevarande
myndigheter. Vattenfall beslöt därför att uppskjuta rivningen till hösten 1997 i avvaktan på
att konkreta förslag skulle komma fram beträffande anläggningens framtida användning På
sensommaren 1997 hade något sådant förslag fortfarande inte redovisats. Vattenfalls
Kulturvårdskommitté tog därför under hösten 1997 kontakt med Vattenfall Elproduktion om
vad som eventuellt skulle behöva bevaras och dokumenteras av kraftverket inför en förmodad
förestående rivning
Ett av de önskemål som framkom vid ett möte mellan Kulturvårdskommittén och Vattenfall
Elproduktion var att en dokumentation borde göras av den dagliga driften

2

En dokumentation i ord och bild av driften
i kraftverket. Av naturliga skäl var emellertid en sådan omöjlig att genomföra under verkliga
former, 18 år efter det att driften lagts ner Med hjälp av personal som tidigare varit verksam i
driften och som fortfarande kunde antas ha god kännedom om anläggningen gjordes dock
bedömningen att en tillfredsställande dokumentation borde kunna göras med intervjuer och
arrangerade bilder.
På uppdrag av Vattenfall Generation Services AB genomfördes den 23 och 24 september,
1997 en dokumentation i ord och bild av den från driften sett mest komplicerade operationen
i kraftverket, nämligen hur ett pann- och maskinaggregat startades. Dokumentationen avsåg
förloppet från dess att driftorder gavs tills lasten på det aktuella aggregatet tagits upp och
fortfarighet inträtt.
På initiativ av Nils-Olof Billström som tidigare arbetat på kraftverket togs inför
dokumentationen kontakt med kraftstationens förre driftchef Per Pfeiffer och förre skiftchef
Gunnar Rundström, båda pensionärer och bosatta i Västerås. Pfeiffer som är född 1918
började på kraftverket 1934 och pensionerades 1983 medan Rundström, född 1933, började
1951 efter tre år på ASEA. Han pensionerades 1993. Bägge var villiga att ställa upp. Även
Billström var villig att medverka. Han är född 1945 och har sedan 1969 arbetat i olika
funktioner på kraftverket Dessförinnan var han under åren 1965-1969 verksam som maskinist
på Vattenfallsägda kraftverk i Indalsälven och Ångermanälven. Sedan 1994 är han anställd
vid Vattenfall Fastigheter AB i Västerås.
Efter att gemensamt under några timmar den första dagen ha diskuterat hur driften i verket
tedde sig och hur en dokumentation skulle kunna göras samt städat av aktuella utrymmen
genomfördes själva dokumentationsarbetet under påföljande dag Vi inriktade oss därvid
enbart på att dokumentera den ganska komplicerade kedja av händelser och informationsutbyte som drifttagning av en ångpanna och en turbingenerator innebar. De elementära stegen
i processen från det att driftorder gavs tills fortfarighet inträtt beskrevs därvid och
fotograferades.
Dokumentationsarbetet skedde under ledning av Bengt Spade, Industriminnesbyrån, Skövde,
som även ansvarat för all text. Fotografering och bildframtagning genomfördes av Sven Olof
Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån, Skara.
Skövde i november 1997
INDUSTRIMINNESBYRÅN

Bengt Spade
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Västerås

kraftstation tillkom ursprungligen som ett komplement till Älvkarleby
vattenkraftverk i Dalälven. Detta togs i drift 1915 som Vattenfalls tredje vattenkraftverk efter
Trollhättan 1910 och Porjus 1914. I likhet med dessa försörjde Älvkarleby ensamt ett
omfattande distributionsnät med elkraft. Den ojämna vattenföringen i Dalälven, som då ännu
ej var reglerad, medförde dock en otillfredsställande nyckfullhet i Älvkarlebys förmåga att
tillgodose det stora nätets kraftbehov.
Mot denna bakgrund uppkom snart behovet av ett reservkraftverk för Älvkarleby. Som
sådant valdes ett efter internationellt mönster utfört större ångkraftverk, vilket skulle eldas
med fossila bränslen. Med hänsyn till en planerad hopkoppling av Trollhätte- och
Älvkarlebynäten och i en framtid även Norrlandsnätet valdes att placera ångkraftverket i
Västerås som geografiskt låg väl till.
Västerås var redan då en betydande industristad med stor egen elförbrukning. Staden hade
dessutom utmärkta land- och sjökommunikationer, vilket var viktigt för tillförseln av bränsle.
Vidare fanns här god tillgång på kylvatten till turbinernas kondensorer. I de orostider som då
rådde bedömdes staden även ha ett militärstrategiskt skyddat läge.

Nio utbyggnadsetapper under ett halvt sekel
Kraftstationen började uppföras 1915 och en första utbyggnad avslutades 1917. Verket hade
då två kraftaggregat med en sammanlagd generatoreffekt av 14000 kW. Redan 1915
beslutades en andra utbyggnad, vilken till följd av svårigheter med materialförsörjningen
under första världskriget inte kunde genomföras förrän 1919. Nu installerades endast ett
aggregat, dock dubbelt så stort som de två tidigare.
Belastningen i Älvkarleby fortsatte dock att öka och redan 1917 beslutades att installera
ytterligare ett aggregat av 1915 års typ. Efter denna tredje utbyggnad som avslutades 1922
hade verket en generatoreffekt av 42 000 kW.
Den planerade hopkopplingen av Älvkarleby- och Trollhättenäten kunde genomföras
1921 med tillkomsten av Västra stamlinjen. Tack vare Trollhättans stora kraftöverskott erhölls
med den nya linjen en välkommen avlastning av kraftstationerna i Älvkarleby och Västerås.
En planerad fjärde utvidgning av Västeråsverket behövde därför inte ske förrän 1927 då
verket kompletterades med två ångpannor. Den ursprungligen avsedda pann- kapaciteten om
tio ångpannor hade därmed uppnåtts.
En fortsatt ökad belastning av Västeråsverket medförde att en femte utbyggnadsetapp
genomfördes mellan 1929 och 1932. Denna var mycket omfattande och innebar att en mycket
stor ångpanna av torntyp tillkom. Panntypen var då ny i landet. Vidare byttes de
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två äldsta ångturbingeneratorerna mot ett nytt aggregat på 27 000 kW samtidigt som ett
mycket stort aggregat på 50 000 kW installerades. Ytterligare en tornpanna byggdes åren
1936-1937 i verkets sjätte utbyggnad.
I en sjunde utbyggnad 1949 kompletterades anläggningen med en ångturbingenerator på inte
mindre än 65 000 kW. I den åttonde utbyggnaden som avslutades 1952 uppfördes ytterligare
två stora tornpannor och monterades ännu en ångturbingenerator på 65 000 kW. I och med
denna utbyggnad hade verket uppnått den planerade effekten 240 000 kW. I den nionde och
sista utbyggnaden under slutet av 1950-talet tillkom ytterligare en ångpanna; pannan var dock
i första hand avsedd för det kommunala fjärrvärmenätet. Vid behov kunde den även driva en
av de äldre ångturbinerna.
Ångteknikens ståndpunkt vid tillkomsten av Västerås Kraftstation
När Västerås Kraftstation byggdes fanns redan ett stort antal ångkraftverk i landet. Dessa hade
främst tillkommit för att producera elkraft till städernas elektricitetsverk, vilka börjat etableras
under 1880-talet efter engelsk och amerikansk förebild. Kraftverken eldades vanligtvis med
kol och primärmaskineriet utgjordes av kolvångmaskiner. Ångan erhölls oftast från ett flertal
små ångpannor av marin typ med eldrör och rökgastuber.
Allt eftersom behovet av kraft ökade ställdes större krav på högre prestanda i ångkraftverken,
vilket ledde till en parallell utveckling mot effektivare ångpannor och primärmotorer. Under
början av 1900-talet kom sålunda den konventionella tubångpannan med dess stora vattenrum
att trängas undan av vattenrörspannan. Denna hade ett litet vattenrum och kunde producera
större ångvolymer, den hade kortare påeldningstid och den var explosionssäkrare. Det var
framför allt firman Babcock & Wilcox Co i New York som kom att påverka utvecklingen och
företaget har sedan dess varit världens ledande ångpannetillverkare. Flera svenska verkstäder
tog tidigt upp firmans konstruktioner.
På drivmaskinsidan kom 1910-talet att bli det decennium då kolvångmaskinen fick ge vika för
sin betydligt effektivare frände ångturbinen. Efter sekelskiftet 1900 hade denna utvecklats
kraftigt enligt några olika riktlinjer där särskilt de svenska konstruktörerna Gustaf de Laval
och bröderna Birger och Fredrik Ljungström lämnat bestående bidrag. Svenskarnas
konstruktioner ledde till att de två företagen AB de Lavals Ångturbin och Svenska
Turbinfabriks AB Ljungström bildades 1893 respektive 1913. Företagen som snabbt nådde
världsrykte sammanslogs 1959 till STAL-LAVAL Turbin AB, idag ABB-STAL.
Västerås Kraftstations teknikhistoriska värde
När Västerås Kraftstation projekterades var läget sådant att ångkraftteknikens senaste
landvinningar utan vidare kunde tillämpas. Kraftstationen utrustades därför med moderna
koleldade ångpannor av vattenrörstyp tillverkade av Munktells i Eskilstuna och Jönköpings
Mekaniska Verkstad samt ångturbingeneratorer av de Lavals och STAL:s till verkning.
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Liksom fallet var vid Vattenfalls utbyggnad av den svenska vattenkraften kom även företagets
utbyggnad av Västerås Kraftstation att i stor utsträckning bli vägledande för utvecklingen av
ångkrafttekniken inom landet och i viss mån till och med utomlands. Detta visar inte minst
den fortsatta expansionen i Västerås på, då flera epokgörande ut vecklingssteg togs. De
mycket stora krav som ställdes från Vattenfalls sida på effektivitet, kvalitet och hög
driftsäkerhet ledde framför allt till en vidareutveckling av STAL:s turbiner av
dubbelrotationstyp och till att nästa generation ångpannor introducerades i landet, de s.k.
strålningspannorna.
STAL:s dubbelrotationsprincip var en av de bärande idéerna i bröderna Ljungströms
turbinkonstruktion och medförde att man fick en ytterst kompakt och effektiv ångturbingenerator. Företaget erövrade så småningom också en världsmarknad, mycket tack vare
den smidiga och kompakta dubbelrotationsmaskinen som har tillverkats ända in i våra dagar.
1 Västerås Kraftstation avspeglas särskilt aggregattypens storleksutveckling åren 1915-1952
på ett utomordentligt sätt i maskinsalen. Trots att de två stora aggregaten från 1949 respektive
1952 har en effekt som nästan är den tiodubbla mot de ursprungliga får de plats i en maskinsal
vars bredd dikterades av utrymmesbehovet för 1915 års aggregat!
Ett kanske ännu större steg togs när Vattenfall introducerade ångpannor av strålningstyp i
samband med verkets fjärde utbyggnad 1926-27. Tidigare hade ångpannor genomgående varit
av konvektionstyp, vilket innebar att de heta rökgaserna från förbränningen avlämnade sin
värme först vid beröring av de olika panndelarna. Tanken att istället låta värmeenergin avges i
form av strålning hade emellertid börjat växa sig stark och bedömdes innebära många fördelar
i panndriften. Vattenfall lät därför utföra pannorna 9 och 10 som strålningspannor. Eftersom
panntypen inte tillverkats tidigare i landet konstruerade och byggde Vattenfall själv pannorna.
Provningar gav utmärkta resultat och panntypen fick stor uppmärksamhet både här hemma
och utomlands. Stora ångpannor har sedan dess utförts som strålningspannor.
1 Västerås Kraftstation introducerade Vattenfall 1931 även ett helt nytt pannarrangemang i
den femte utbyggnaden, nämligen tornpannan. Till skillnad från tidigare panntyper
anordnades här ångpannans olika delar så att de varma rökgaserna hela tiden kunde följa sin
natur och stiga rakt uppåt. Pannan fick därigenom en mycket karaktäristisk högrest form som
gjorde att den påminde om ett torn. Principen är riktig men innebar byggnadstekniska och
övervakningsmässiga komplikationer. Tornpannan övergavs där för som panntyp efter andra
världskriget. I Västerås Kraftstation är pannorna 11-14 utförda som tornpannor, inrymda i en i
stora delar gemensam, högrest byggnad, vilken blivit ett välbekant landmärke i Västerås.
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ELKONTROLLRUMMET

I

kraftverket finns en driftcentral som kallas Elkontrollrummet eller mer populärt

Elkontroll. Härifrån sker all kommunikation med omvärlden i frågor som rör verkets
produktion av elkraft. Från Elkontrollrummet utgår order till själva kraftproduktionsanläggningen och härifrån styrs även anläggningens ställverk. På Elkontroll vilar
även ansvaret för den viktiga Finnslättens sekundärstation i norra utkanten av Västerås.
I Elkontrollrummet finns utrustning för att i startskedet styra och övervaka ångturbingeneratorerna G3-G7 ute i den stora maskinhallen. Därför ligger kontrollrummet för
överblickens skull en halvtrappa upp från maskinhallsgolvet och är försett med en glasad
vägg ut mot hallen. Detta gör att personal ute i hallen och inne i Elkontrollrummet lätt
kan ha ögonkontakt vid signalgivning. I Elkontrollrummet finns också instrument och
reglage för att manövrera och kontrollera kraftverkets högspänningsställverk och transformatorer. Övervakningsutrustningen i Elkontrollrummet är monterad utmed två väggar
på paneler och pulpeter av svart marmor. De små signaltablåerna där driftstörningar
indikeras är dock placerade på en skrivbordspanel för att lättare kunna övervakas.
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Elkontrollrummet som ligger två trappor upp i
krattverkets centrala byggnadskropp mot
Kraftverksgatan kan nås via en trappa från
huvudentrén. Till vänster skiftingenjören Gunnar
Rundström och till höger driftchefen Per Pfeiffer.

Dörren till Elkontrollrummet hålls alltid låst eftersom
detta är anläggningens hjärna och hit har man bara
tillträde i tjänsteärenden.
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Telefonen ringer och
Nils-Olof Biliström
som har jouren i
Elkontrollrummet tar
emot driftorder från
Kraftkontroll
i Råcksta.

Order och direktiv om kraftverkets drift kommer från Vattenfalls centrala driftkommando
Kraftkontroll som ligger i Råcksta i Stockholms nordvästra förort. Kraftkontroll begär
“produktion i en maskin så fort som möjligt”. Detta innebär att en av de två stora
tornpannorna P13 eller P14 skall eldas på och att en av ångturbingeneratorerna G6 eller G7
skall köras. Varje sådan maskin kan lämna en maximal effekt av 65 000 kW, vid normal drift
brukar man ligga på cirka 60000 kW. Den begärda effekten kan vara tillgänglig om cirka tre
timmar, vilket är den tid det tar att värma upp pannan och få igång turbinen.
Så snart jourhavande i Elkontroll fått driftordern från Kraftkontroll meddelar han
Pannkontrollrummets skiftingenjör att “ett aggregat om 60000 kW behövs så snart som
möjligt.” Skiftingenjören svarar att man då avser att köra igång ångpanna P13 och ångturbingenerator G6.

Elkontrollrummets
jourhavande låter
driftordern gå vidare
till Pannkontroll
rummets skift ingenjör
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PANNKONTROLLRUMMET

Pannkontrollrummet

ligger ute i det höga Pannhuset. Från detta kontrollrum styrs och

övervakas de fyra stora tornpannorna P11-P14 från stora väggmonterade huvudkontrollpaneler. Dessa är pedagogiskt uppbyggda med en stiliserad bild av ångpannan i
mitten. Vid manöver av ångpannornas olika delar görs detta med rattar, vred och strömställare som är placerade vid funktionerna på bilden. Tillståndet i och omkring pannorna
indikeras av vred, lampor, strömställare och visarinstrument. Några av ångpannornas
hjälputrustningar manövreras från två kontrollipulpeter som står på golvet samt från några
mindre paneler. Vid full drift övervakas varje ångpanna av en operatör. Pannkontrollrummet
står under ledning av en skiftingenjör. När en ångpanna skall tas i drift är det viktigt att de
olika hjälpfunktionerna startas i rätt ordning så att igångsättningen inte försvåras eller
omöjliggörs.
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Skiftingenjören Gunnar Rundström ringer MAVA och begär uppvärmning av P13:s matarvattenpumpar. I
bakgrunden syns pannans huvudkontrolltavla.

Den stora ångpannans igångsättning inleds genom att skiftingenjören ringer kraftverkets
matarvattenavdelning, MAVA, och begär uppvärmning av de tre matarvattenpumparna, vilka
skall förse ångpannan med vatten. Pumparna behöver värmas upp före drift för att kunna
arbeta tillfredsställande när turbinen väl kommit igång. Uppvärmningen sker genom att ånga
tillförs från en eluppvärmd hjälpångpanna i kraftverket. Maskinisten i MAVA ringer till
Pannkontrollrummet när uppvärmningen är klar.
MAVA är den del av kraftverket där man har det viktiga ansvaret för ångpannornas
vattenförsörjning. Ursprungligen användes sjövatten från Mälaren men efter ett större
skovelhaveri 1947 i en av turbinerna övergick man till att ta pannvattnet från stadens
vattenledning. Vattnet måste dock befrias från kvarvarande salter vilket sker i en avhärdningsutrustning med saltlösning och filter som är placerad i MAVA.
Matarvattenpumparna startas med ett vred på en av Pannkontrollrummets mindre
kontrollpaneler. På samma panel sitter även knappmanövern för en ventil som är placerad
strax efter pumparna på ledningen mellan matarvattenpumparna och ångpannan. I
matarvattenledningen finns en annan ventil som sitter strax intill ångpannan. Ventilen
manövreras med ett vred på huvudkontrollpanelen och öppnas nu så att matarvatten kan fyllas
på i ångpannan. Påfyllningen sker till economiserns dom, “ecodomen.” När ecodomen är
uppfylld med vatten bräddar detta över och rinner genom rör ner till den lägre liggande
ångdomen.
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Vattennivån i pannans
ecodom och ångdom
kontrolleras.

Economisern är en anordning i ångpannans övre del som utnyttjar en del av den värme som
återstår i rökgaserna sedan dessa lämnat själva eldstaden. Värmet tas här till vara på så sätt att
det får förvärma matarvattnet innan det pumpas in i pannans ångbildande del. Ecodomen och
ångdomen är stora reservoirer i ångpannan för vatten respektive vatten och ånga.
Kontroll av vattennivån i ångpannans två ecodomar och två ångdomar sker med två stora
runda visarinstrument på en av de mindre panelerna. Vattennivåkontroll finns även på
huvudpanelen.
När ångpannan är i drift är det av största vikt att mängden bortledd ånga överensstämmer med
tillförseln av matarvatten. Förhållandet styrs av en reglerventil som sitter på
matarvattenledningen mellan ecodomen och ångdomen. Ventilens inställning manövreras från
huvudkontrollpanelen.
Ett särskilt system av pumpar driver runt vatten till de delar av pannan som måste kylas under
drift så att de inte bränns sönder, t.ex. den del av ångdomen som är vänd mot eldstaden samt
ställningen som bär upp överhettarelementen. Hela detta hjälpsystem som kallas för la
Montsystemet manövreras från huvudpanelen. Vatten som blivit uppvärmt i la Montsystemet
förs över till ecodomen som förvärmt matarvatten och bidrar därigenom till att höja pannans
verkningsgrad. la Montsystemets vattenförsörjning ombesörjs av två pumpar varav den ena
startas.
Det är nu dags att börja uppvärmningen av brännoljan varför oljeförvärmaren startas. Den
tjocka och trögflytande eldningsoljan, lågsvavlig olja klass Eo 4, som bränns i ångpannorna
måste nämligen värmas upp till 60—70 grader C för att kunna transporteras i rör och
ledningar. Uppvärmningen sker till att börja med med ånga som tas från den elektriska
hjälpångpannan. När den stora pannan fått upp trycket sker uppvärmningen med ånga från
denna, “domånga.”
Inför igångsättning av ångpannan vill man veta hur mycket olja som är uppvärmd vilket
indikeras av en oljemätare på kontrollpanelen. Den uppvärmda oljan skall räcka till de åtta
brännare som används vid pannans start.
När oljetemperaturen är den rätta startas oljesystemets högtryckspump och trycket tas upp till
cirka 12 kp/cm2.
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PANNHUSET

I pannhuset är de fyra ångpannorna P11-14 uppställda. Eftersom alla fyra pannorna är av
s.k. torntyp är de mycket höga och smala. Pannhuset består egentligen av tre
pannhusbyggnader som är sammanbyggda till en huskropp med en mycket karaktäristisk
form. Byggnadens södra del med de två systerpannorna P13 och P14 är yngst och närmare
60 meter hög I denna del finns inte mindre än åtta plan som kan nås med hiss eller trappor.
De jättelika ångpannorna är omöjliga att överblicka inne i pannhuset, en ritning eller modell
är därför nödvändig för att man skall få en uppfattning om ångpannornas konstruktion och
funktion.
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Sammanställningsritning över panna 13 och 14.
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Driftchefen Per Pfeiffer inspekterar pannans västra luftförvärmare från en lucka i tilluftskåpet.

Inspektion av luftförvärmaren kan endast ske med fläktsystemet avstängt. Under drift kan
dock förvärmarens värmeväxlare betraktas genom ett titthål i tilluftskåpet. Luftförvärmarna
leder över värme från de heta rökgaserna till pannans förbränningsluft och höjer på så sätt
pannanläggningens verkningsgrad. Förvärmarna är roterande värmeväxlare av
Ljungströmstyp med en rotation av 7 varv/min. I drift värms rotorn upp av de uppåt stigande
rökgaserna i förvärmarens ena halva. När det uppvärmda partiet svänger in i förvärmarens
andra halva möts det av den nedåtströmmande förbränningsluften och lämnar över sin värme
till denna.
Före det att de stora fläktarna som skall ventilera ångpannans eldstad sätts igång startas de
två luftförvärmarna från Pannkontrollrummet.
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Förbränningsluften till ångpannan tas in genom
jalusier strax under pannhusets takkant

Ångpannans förbränningsluft tas från övre
delen av panntornet. På så sätt kan man
återföra mycket av den värme som hela tiden
stiger hit upp när pannan är i drift. Den stora
luftmängden, drygt 400 000 m3/timme tas in
från det fria genom jalusier som sitter strax
under tornets takkant. Jalusierna öppnas och
stängs på maskinell väg och manövreras från
ett kontrollskåp i panntornets översta del.
Innan luftfläktarna startas måste en maskinist
ta sig upp hit och öppna jalusierna.
På översta pannhusplanet finns två stora
luftfläktar för att förse pannan med luft till
förbränningen och två stora rökgasfläktar för
att dra ut förbränningsgaserna ur pannan.
Fläktarna har mycket kraftiga motorer och
startas därför från huvudkontrollpanelen i två
omgångar med en rökgasfläkt och en luftfläkt
i varje. När fläktarna startas är reglerspjällen
(av led skenetyp som på en vattenturbin)
stängda.

.

Rökgas- och luftfläktarna startas.
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Överst på pannan finns en anordning för avskiljning av stoft från rökgaserna. Den består av
ett mycket stort antal små cykloner, parakloner, vilka skiljer bort ungefär 90 procent av
stoftet. Innan pannan startas öppnas slussarna under paraklonerna så att stoftet kan föras ut ur
pannan. Slussarna manövreras från Pannkontrollrummets huvudpanel.
I paraklonerna måste ett undertryck råda för att dessa skall kunna fungera med avsedd verkan.
Paraklonerna är därför kopplade till fyra fläktar vilka startas från huvudpanelen i
Pannkontrollrummet.
Spjällen i fläktarna för luft och rökgaser manövreras från huvudkontrollpanelen och ställs in
så att ett undertryck av ungefär 5 mm vattenpelare erhålls i eldstadens övre del. Pannan är då
balanserat ventilerad. Reglering av ventilationsbalansen mellan rökgas- och luftfläktarna kan
även ske automatiskt. Inkoppling sker från huvudpanelen.

Brännarlansen skjuts in i pannan.
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Ångpannan är nu förberedd för start. Tändning sker alltid med oljebrännarna. Dessa är
placerade i åtta grupper runt pannan med tre brännare över varandra. Vid varje brännare finns
en liten lucka som används för tändning och inspektion av lågan. Före tändning skjuts
brännarlansen in i pannan. När brännaren inte är i aktion dras lansen tillbaka till ett skyddande
viloläge.

Oljeventilerna till brännaren öppnas.

Brännaren tänds med ett brinnande trassel

Vid själva tändningen av pannan förs ett bensindränkt brinnande trassel med hjälp av ett
smalt rundjärn in i den mellersta av gruppens
brännare.
När den brinnande trasselsudden förts in
över brännarens munstycke öppnas ventilerna för den trycksatta och förvärmda
eldnings oljan. Oljan antänds nu med det
brinnande trasslet. Därefter upprepas
proceduren för alla åtta brännarna som tänds
moturs.
Allt eftersom antalet tända brännare ökar
justeras oljetrycket i systemet med en ratt på
kontrolltavlan i Pannkontrollrummet, Om
pannan skall eldas med kol tänds endast den
mellersta raden av brännare. Därefter startas
kolkvarnarna och kolpulver blåses in i
pannans eldstad. När förbränningen av
kolpulver nått fortfarighet och fyren brinner
stadigt släcks oljebrännarna.
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Brännarnas oljetryck justeras.

Under kraftverkets senare driftår brändes
endast olja i pannorna. Vid sådana tillfällen
hade man alla 24 brännarna igång. Själva
tändningen av den övre och nedre raden
brännare skedde med hjälp av lågan från de
redan brinnande mellersta brännarna. Vid full
last brändes 21 ton olja per timme eller 28
ton kolpulver. Pannan producerade då 300
respektive 270 ton ånga per timme.
När ångpannan är i drift anrikas successivt
halten av föroreningar i pannvattnet.
Föroreningarna som verkar störande på
panndriften och dessutom sätter ner ångpannans verkningsgrad samlas gärna i lågt
liggande delar av rörsystemen. Dessa är därför försedda med dräneringskranar så att man
kan “blåsa ner” eller “bottenblåsa”
ångpannan. En sådan lågt liggande del är
förbindelserören mellan pannans två ångdomar. I bildens nedre del syns också en av
de fjärrstyrda apparaterna för sotning av
eldstaden med hjälp av ånga. Sotning sker en
gång per skift.
Bottenblåsning av förbindelserören.
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Askslussarna startas.

Sedan pannan eldats på startas askslussarna
manuellt uppe på det plan i panntornet där
ångdomarna finns, “domplanet” eller plan 4.
I slussarna av vilka tre syns på bilden tas den
aska ut som avskiljts inne i pannans översta
del.
Vattennivåkontrollens funktion är av vital
betydelse för ångpannans drift och är därför
dubblerad. Om vattennivån skulle sjunka för
lågt kan detta i värsta fall medföra att pannan
exploderar. Dubblerad nivåkontrollutrustning
är därför monterad på båda ångdomar na.

Utrustningen för fjärrkontroll av vattennivån i den
södra av ångpannans två ångdomar inspekteras.
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Skiftingenjören visar på vattenståndsglaset var den övre vattennivån skall ligga i ångdomen.

Vattennivån i ångdomen kan också avläsas direkt i väl skyddade vattenståndsglas på ångdomens ena gavel.
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Vid driftavbrott vrids Iuftvärmaren runt för hand med den vev som skiftingenjören visar.

De för pannans driftekonomi viktiga luftförvärmarna får inte stanna under pannans drift
eftersom den del av förvärmaren som då befinner sig i rökgasdelen kan förstöras och brännas
upp. Vid driftavbrott i förvärmaren måste denna då vridas runt för hand med en vev som
kopplas till drivmotorn.

Driftchefen inspekterar huvudlager och spjällmekanism i den södra rökgasfläkten. På stativets framsida bredvid
trappstegen syns utrustning för dimsmörjning av lagret.
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Dragstänger och mekanism till västra luftfläktens
spjällreglering inspekteras av skiftingenjören.

Driftchefen och skiftingenjören vid ett reserv hjul till
rökgasfläkten.
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Pannan har nu kommit igång och dess hjälpmaskineri har konstaterats fungera. Trycket ökar
sakteliga och når efter ett tag upp till 12 kp/cm2. De delar av hjälpmaskineriet som värms
med ånga från elpannan kan nu få “domånga” från den stora pannan.

HÖGSPÄNNINGSSTÄLLVERKET

Under

tiden som pannan startas från Pannkontrollrummet respektive Pannhuset görs

förberedelser för drift även på andra platser i kraftverket. Från Elkontroll går en man ut i
högspänningsställverket

och

startar

samt

kontrollerar

hjälpmaskineriet

där.

Högspänningsställverket är av s.k. inomhustyp vilket innebär att all utrustning med skenor,
brytare, frånskiljare, skyddsanordningar, mätutrustning, tryckluft utrustning m. m. står
inomhus.
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Armaturen med tryckreduceringsventiler och rörledningar kontrolleras i tryckluftcentralen.

I ställverket används tryckluft vid manöver av högspänningsbrytarna för 70000 volt. Vid
brytning riktas dessutom en kraftig luftström mot brytstället för att släcka (blåsa ut) ljus
bågen. Tryckluften erhålls från två trestegs högtryckskompressorer i tryckluftcentralen.
Centralen ligger i ställverkets bottenplan.

Högtryckskompressorenas mellankylare dräneras på kondensvatten.

Vid komprimering blir alltid luften varm. Om den därefter kyls kondenseras eller frigörs
vatten som måste ledas bort för att inte störa tryckluftanläggningens funktion.
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Temperaturen i transforma toroljan kontrolleras.

Ventilen som släpper fram kylvattnet till transformatoroljekylaren öppnas.

Till ångturbingenerator G6 hör transformator T6 i ställverket. Denna förbereds nu för att ta
emot lasten från generatorn. Transformatorn kyls i drift genom att den cirkulerande
transformatoroljan
förs
till
en
vattenkylare
utanför
transformatorn.
När transformatorn är i drift skall oljetemperaturen ligga på 50—60 grader C. Temperaturen regleras genom att vattenströmningen genom oljekylaren justeras.
Pumpen i transformatoroljans kylsystem
startas.
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ÅNGTURBINEN - KONDENSORPLANET

Samtidigt

som startaktiviteterna pågår i Pannhus och Ställverk förbereds den stora

ångturbingeneratorn för start. Förberedelserna inleds på planet under maskinhallsgolvet,
kondensorplanet, där ångturbinens kondensor står. Kraftverkets ångturbiner är försedda med
kondensorer där avloppsångan kyls och kondenseras till vatten under största möjliga vakuum.
Vakuumet är nödvändigt för att få en god driftekonomi och kondenseringen gör att vattnet
kan återföras till processen. Nytillskott av vatten blir därigenom minimalt vilket är gynnsamt
för anläggningens ekonomi eftersom den rening vattnet måste genomgå innan det kan tas in i
systemet är ganska kostsam.
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Kondensorn kyls av sjövatten
som tas direkt från Mälaren. Med
hjälp av två stora elmotordrivna
propellerpumpar pumpas kylvattnet genom kondensorn. Varje
pump har två motorer monterade
efter varandra på samma axel, en
mindre och en större. Den lilla
motorn används när kylbehovet
inte är så stort, t.ex. vintertid när
sjövattnet är mycket kallt eller
när generatorerna går obelastade
för att justera kraftnätets s.k.
reaktiva effekt (generatorerna går
då som s.k. synkronkompensatorer)
Kondensorns cirkulationspumpar startas.

Även aggregatets två generatorer
kyls indirekt med sjövattnet. Luften
i generatorerna cirkulerar i ett slutet
system och kyls av vattnet i s.k.
ringluftkylare. Vattnet pumpas i sin
tur genom kylaren av två kylvattenpumpar. Före turbinstart avluftas kylvattenpumparnas pumphus
med
en
ventil.

Generatorernas kylvattenpumpar avluftas.
Till vänster på bilden syns den ena
kondensorkylpumpens dubbelmotor.
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En av de två kondensatpumparna startas från kondensorplanet.

Den ena av de två kondensatpumparna

Kondensatpumparna sitter under kondensorn och deras funktion är att pumpa det kondenserade vattnet som rinner ur kondensorn vidare i det slutna pannturbinsystemet.
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ÅNGTURBINEN - MASKINHALLEN

Åtgärder för turbinstart är nu vidtagna på kondensorplanet under turbinen. I drift skall
turbinen arbeta med ett ångtryck upp mot 36 kp/cm2 och en ångtemperatur av max 475
grader C. Den stora turbinen måste startas försiktigt och tillåtas få en “upprullningstid” av
ungefär 20 minuter så att alla delar hinner värmas upp ordentligt. I annat fall finns risk för
ojämn uppvärmning vilket kan ge obalans i maskinen med svåra haverier som följd. För att
undvika detta startas turbinen därför på ett lägre ångtryck och varvas s.a.s upp parallellt med
pannan. Start kan ske redan när turbinmaskinisten fått besked från Pannkontrollrummet att
panntrycket nått 12-13 kp/cm2

.

Vid dokumentationstillfället visade det sig att G6 var kraftigt nedsmutsad och be hängd med
diverse konserveringsutrustning. För de olika startmomenten ute på maskinhallsgolvet valdes
därför att fotografera G7. De två aggregaten är sinsemellan lika från sett att G7 regleras av
ett ASEA-NOHAB elektrohydrauliskt styrverk.
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Ångturbinens snabbavstängnings ventil öppnas.

Vid start av ångturbinen öppnas först
ångledningens snabbavstängningsventil
till ungefär 20 procent med en stor ratt.
Ångan når då fram till nästa ventil som
är reglerventilen.
Under turbinens igångsättningsprocedur tillför man en viss mängd vatten
till kondensorn för att kondensatpumparna skall fungera, en åtgärd som
kallas för återkylning. Sedan turbinen
kommit igång stängs återkylningsventilen.

Ventilen till återkylningen öppnas
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När det tunga turbogeneratoraggregatet
är i drift sker aggregatets ytterst viktiga
lagersmörjning med olja som pumpas
runt av en oljepump, driven av
aggregatets axel. Vid start ger inte
pumpen tillräckligt tryck, risk finns då att
lagerhaverier kan inträffa. Oljan måste
därför pumpas runt av en hjälpmotor
intill dess att den axeldrivna pumpen ger
tillräckligt tryck. Hjälpmotorn utgörs av
en liten ångturbin som är placerad vid
turbogeneratorns manöverände.

Startoljepumpen sätts igång. Hjälpturbinens varvtal ställs in så att rätt
oljetryck erhålls vilket kan avläsas på en
manometer.

När hjälpturbinen startas är det
viktigt att dess turbinhus dräneras
på kondensvatten så att inte
vattenslag som kan förstöra
turbinen uppkommer. Sedan turbinen blivit uppvärmd stängs
dräneringsventilen.

Dräneringsventilen stängs till startoljepumpens ångturbin. Turbinen syns till
vänster på bilden
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För att den stora ångturbinen skall kunna
drivas med tillfredsställande ekonomi är det
bland annat av vikt att ångan får expandera i
turbinhjulen till ett så lågt sluttryck som
möjligt. Största möjliga vakuum är därför
önskvärt i kondensorn. Detta initieras genom
att luften i kondensorn sugs ut med ånga i en
startejektor. Vakuumet indikeras på ett
visarinstrument, “vakuumetern”, på turbinens
kon trolltavla. Normalt når man ett vakuum i
kondensorn av ungefär 90 procent, dvs.
endast 10 procent luft återstår.

Ventilen till startejektorn öppnas och vakuumet tas
upp. Vakuumet kan avläsas på vakuumetern

.
Ångturbinens karaktäristiskt utformade kontrolltavla med skiftingenjören Gunnar Rundström till vänster och
driftchefen Per Pfeiffer till höger.
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På skåpet som omsluter ångturbinen sitter
strax under tillverkarskylten en ventil som
används för att släppa in luft och “släcka
vakuumet” i skåpet efter drift.
Den stora ångturbinen kan nu startas.
Eftersom lagren alltid “nyper” något när
turbinen stått stilla ett tag måste man ge
turbinen en “knuff” så att startmotståndet
övervinns. Så fort man ser att den fria
axeländen börjar rulla måste pådragsventilen
därför dras igen en smula så att turbinen inte
skall gå upp i varv för fort. Maskinen får nu
stå och gå en stund innan ångpådraget ökas
ytterligare. Därefter ökas pådraget i långsam
takt.
När turbinen börjat komma igång öppnas
snabbavstängningsventilen till driftläge.
Därefter stängs startejektorn då vakuumet i
kondensorn nått tillräcklig nivå. Med
turbinen i drift upprätthålls vakuumet av
driftejektorerna vilka alltid är igång när ånga
är påsläppt.
Vakuumsläckarens luftventil kontrolleras så att den är
stängd

.
Turbinen startas med en ratt vid varvtalsregulatorn.
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Sedan turbinen börjat rulla ges tecken till Elkontroll med en handsignal att maskinen kommit igång.

Turbinens varvtal ökas så att
den skall nå driftvarvtalet
1500 rpm efter ungefär 20
minuter. Varvtalet avläses på
varvtalsmätaren uppe på
maskinen vid manöveränden,
När 1500 rpm uppnåtts läggs
turbinregleringen över till
automatdrift med turbinens
varvtalsregulator.
Handgreppet görs med en
liten, snett sittande ratt vid
turbinens manöverände.
Turbinen är nu redo att
fasas ihop med nätet och en
ny handsignal ges till Elkontroll. Startoljepumpen kan
därmed stängas och den
axeldrivna pumpen tar över
maskinens smörjoljeförsörjning.

Turbinregleringen läggs över till automatdrift.
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ELKONTRULLRUMMET

När

ångpannetrycket gått upp till ungefär 12 kp/cm2 lämnas besked från Pannkon-

trollrummet till Elkontroll “att inga hinder för start föreligger.” Sedan personalen i
Elkontrollrummet dessutom fått information från turbinmaskinisten (sid. 37 övre bilden) att
turbinen rullar, utlöser detta förberedande aktiviteter i Elkontrollrummet för infasning av
generatorn på nätet.
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Snabbmataren startas.

Generatorspänning och nätspänning kopplas in.
Synkronoskopet är det översta runda visarinstrumentet.

Från Elkontroll startas den snabbmatare som hör till ångturbingenerator G6. Snabbmataren är
en liten roterande omformare som står utmed väggen vid G6. Mataren lämnar (“matar”)
likström till huvudmaskinen för att magnetisera denna innan den kommit upp i varv.
Likströmmen är nödvändig som hjälpkraft för att generatorn skall kunna åstad komma den
önskade växelströmmen.
Sedan snabbmataren startats kopplas likströmmen från denna in på generatorrotorn genom
att fältbrytaren slås till.
När upprullningen av turbinen närmar sig driftvarvtalet börjar huvudgeneratorns spänning
regleras med en ratt på manöverpulpetens framsida så att den närmar sig driftspänningen
10000 volt. Generatorspänningen regleras genom att man förändrar matar spänningen med ett
variabelt motstånd.
När turbinens varvtal nästan är uppe vid driftvarvtalet 1500 rpm ges ett nytt tecken från
turbinmaskinisten till Elkontroll. Varvtalsmätare saknas nämligen i Elkontroll och finns
endast ute på turbinen.
Med ett vred under synkronoskopet kopplas generatorspänning och nätspänning in på var
sitt visarinstrument (voltmeter) vilka är placerade på ömse sidor om synkronoskopet. Om
generatorspänningen avviker från nätspänningen görs en justering så att spänningarna
överensstämmer. Justeringen sker genom att matarspänningen ändras med det variabla
motståndet.
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Fasningspluggen sätts in.

I Elkontroll förbereder man sig nu för infasning av generatorn på nätet. När fasningspluggen
sätts in i sitt urtag på kontrollpulpeten aktiveras synkronoskopet.
Synkronoskopet är ett instrument som används för att kontrollera överensstämmelsen
mellan generatorns växelström och växelströmmen i det nät som generatorn skall kopplas
ihop med. Utrustningen består av ett visarinstrument där visaren roterar åt ena eller andra
hållet beroende på om generatorn går för fort eller för sakta. När växelströmmarna
överensstämmer stannar visaren rakt upp. Synkronism föreligger då och de två systemen kan
kopplas ihop med varandra eller mer populärt, generatorn kan fasas in. Om en generator
skulle fasas in fel, “bomfasas”, kan mycket svåra skador inträffa på maskineri och elektrisk
utrustning. Vid större generatorer har man därför alltid mekaniskelektriska spärrar som
förhindrar felaktig fasning.
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Turbinens varvtal justeras.

Med ledning av synkronoskopet justeras turbinens varvtal med tryckknapparna “öka” och
“minska” på pulpeten. För att synkronism skall uppnås behöver varvtalet i regel ökas eller
minskas något. Knapparna påverkar en ställmotor som reglerar turbinens ångpådrag
(turbinregulatorn).
Infasning av den stora maskinen sker med en högspänningsbrytare i ställverket. Brytaren
som är av trycklufttyp har benämningen T6-A70-S och sitter på transformatorns linjesida, den
arbetar således med spänningen 70000 volt.
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Personal i ställverket varnas före infasning

I god tid före det att brytaren skall slås till, ropas en högtalarvarning ut i ställverket så att
personal inte uppehåller sig där vid inkopplingen. Vid manövrering av tryckluftbrytare
uppkommer alltid en skarp luftknall, det finns dessutom en viss risk att en brytare kan explodera vid manövern.

Infasning sker med blicken riktad mot synkronoskopet.
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“G6 är inne.”

När turbinen är så inreglerad att synkronism inträder sker infasning med ett vred från pulpeten. Manövern sker “5 i 12”, dvs. strax innan synkronoskopets visare står rakt upp. Skälet
till detta är att det alltid finns en viss tröghet i manöverkedjan mellan vred och brytare som
medför några ögonblicks fördröjning. Sedan infasning skett tas infasningspluggen ur.
Efter
infasningen
meddelas
Pannkontrollrummet per telefon att “G6 är inne”,
samtidigt görs en anteckning i driftjournalen.
I Pannkontrollrummet ger nu skiftingenjören
order om att öka ångpannans effekt till full last.
Från Elkontrollrummet ökas turbingeneratorns
effekt upp till cirka 20 000 kW. Därefter sker
överkoppling
av
driften
till
Pannkontrollrummet. Manövern följs av beskedet
“nu har du maskinen” till Pannkontrollrummet.
Härifrån har man sedan under drift ansvar för
både ångpanna och turbin vilket ställer sig
naturligt eftersom dessa båda är förenade i ett
ganska komplicerat och känsligt system.

“Nu har du maskinen.”

43

