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Sammanfattning 

Ringhals är ett kärnkraftverk beläget på Väröhalvön i Halland. Det finns totalt fyra stycken 
reaktorer i drift. Ringhals 1 är en kokvattenreaktor medan Ringhals 2-4 är 
tryckvattenreaktorer.  

Syftet med rapporten är att fastställa vilken reningsmetod av ånggeneratorernas bottenblås 
som är den mest fördelaktiga sett ur ett personal-, miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv. 
Reningen av ånggeneratorernas bottenblåsningssystem skiljer sig åt på Ringhals 2-4. På 
Ringhals 2 renas vattnet på elektroniskt vis, medan man i Ringhals 3-4 renar vattnet med hjälp 
av jonbytarfilter. Varannan vecka blir massan mättad och behöver bytas ut. 
Processoperatörerna får då ett recept av kemiavdelningen hur blandningen ska vara. 
Vanligtvis är det 82 säckar, som vardera väger tjugo kilo, som ska fyllas i jonbytaren. Det har 
i många år förts debatt om fyllningen av jonbytarmassa. Arbetet medför tunga och obekväma 
lyft. Säckarna lyfts från marken och fylls i en tratt, belägen ungefär 1,5 meter över golvet 
vilket kan leda till arbetsskador. Skulle jonbytarmassa hamna på golvet medför detta en 
halkrisk. Förbrukad massa hamnar på deponi. 

Fördelarna med avjonisering på elektroniskt vis är störst ur personalmässig synvinkel. 
Jonbytarmassan, som fungerar som ett partikelfilter, behöver endast bytas ut en gång per år 
under revision på Ringhals 2. Ammoniaken som avskiljs från processvattnet leds ut till 
kylvattenkanalen, vilket medför utsläpp till havet på 800 kg per år. Underhåll och drift är 
mindre krävande med electronic deionization (EDI) jämfört med jonbytarfilter. Vidare 
undersökningar krävs för att fastställa om det är ekonomiskt och miljömässigt hållbart att 
installera EDI på de övriga blocken. 

 

Nyckelord: Ringhals, jonbytarfilter, EDI, ånggenerator. 
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1. Inledning  

Ånggeneratorernas (ÅG) bottenblåsning (BD), på Ringhals kärnkraftverk, har till uppgift att 
föra bort föroreningar samt korrosionsprodukter och på så vis hålla mängden oönskade ämnen 
i ÅG på en godtagbar nivå. Dess uppgift är även att återföra vattnet till kondensorn i 
vattenbesparande syfte (Ringhals 2015). I dagsläget renas bottenblåset på Ringhals 3 (R3) och 
Ringhals 4 (R4) med jonbytarfilter. På Ringhals 2 (R2) däremot har man löst reningen på 
elektroniskt vis med hjälp av Electro deionization (EDI) (Ringhals 2003). Jonbytarmassan blir 
mättad efter drygt två veckor och byts sedan ut. Den förbrukade jonbytarmassan gjuts in och 
läggs på deponi (Kraftsäkerhet och utbildning 2005). Bytet av massan är ett tungt arbete då ett 
åttiotal säckar, som vardera väger drygt tjugo kilo, ska fyllas i jonbytarbehållarna. Detta kan, 
och har, lett till arbetsskador (Ringhals 2000).  

Syftet med rapporten är att få fram det bästa sättet att rena bottenblåset, ur ett personal-, 
miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv.  

2. Metod och material  

Överhängande delen av materialet i rapporten består av internt utbildningsmaterial samt äldre, 
interna dokument, vad gäller projektering av EDI’n på R2. Diskussioner med personal har 
förts vad gäller byte av jonbytarmassa och rapportskrivaren har även fått delta praktiskt vid 
fyllning av jonbytare.  

3. Ringhals 

3.1 Företagsbeskrivning 

År 1969 togs de första spadtagen för uppbyggnaden av Ringhals på Väröhalvön. Totalt 
arbetade omkring 2 700 personer på byggarbetsplatsen. Den första reaktorn att tas i drift, den 
första maj 1975, var R2. Näst på tur, den första januari 1976, stod Ringhals 1 (R1). R3 stod 
redo för drift redan 1977, men i väntan på folkomröstningen om kärnkraft som ägde rum 
1980, togs den inte i kommersiell drift förrän den sjunde september 1981. Sista reaktorn att 
tas i drift, 1983, var R4 (Örnborg 2014a).  

Ringhals omsätter cirka 6 miljarder kronor och har ungefär 1 600 anställda. Utöver det köper 
företaget in närmare 1000 konsulter och entreprenörer. Under revisionstid, det vill säga när 
reaktorerna ställs av för underhåll, fördubblas nästan arbetsstyrkan. Ringhals producerar drygt 
25 TWh per år, vilket står för ungefär 18 % av Sveriges elkonsumtion (Örnborg 2014a). 

Ringhals ägs till 70,4 % av Vattenfallkoncernen och 29,6 % av Sydkraft Nuclear Power AB 
(Vattenfall 2016). Vattenfall ägs till 100 % av Svenska staten och Sydkraft Nuclear Power 
AB är ett dotterbolag till E.ON (Sydkraft Nuclear Power AB 2016). 

3.1.1 Reaktorer 
• Ringhals 1 är en kokvattenreaktor, Boiling Water Reactor (BWP), av typen Asea-Atom. 

Principen går ut på att ångbildningen sker i reaktorn, vilken sedan leds till turbin, som 
omvandlar värmeenergi till rörelseenergi. I slutet av turbinaxeln sitter en elgenerator 
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som omvandlar rörelseenergin till elenergi. Ångan kyls därefter ner till vatten, med 
hjälp av kylvatten från havet, i kondensorn. Vattnet återförs sedan tillbaks till 
reaktorn. Denna systemuppbyggnad medför att turbin, generator och kondensor är 
aktiv (se bilaga 1). Reaktorn planeras att tas ur drift år 2020. Nettoeffekten (el) ligger 
på 878 MW (Örnborg 2014b). 

• Ringhals 2 är en tryckvattenreaktor, Pressurized Water Reactor (PWR), av typen 
Westinghouse. I en PWR leds det varma vattnet under högt tryck, för att undvika 
ångbildning, till en ånggenerator. Där värms ånggeneratorns vatten till ånga. Ångan 
leds vidare till turbin, som i sin tur är sammankopplad med en generator som alstrar 
energi. Kylvattnet från havet kondenserar ångan i kondensatorn. Därefter leds vattnet 
tillbaks till ånggeneratorn. Systemuppbyggnaden medför att turbin, elgenerator och 
kondensor ej kommer i kontakt med det aktiva vattnet (se bilaga 2). Reaktorn planeras 
att tas ur drift 2019. Nettoeffekten är 865 MW (Örnborg 2014b). 

• Ringhals 3 & 4 är båda PWR av typen Westinghouse. Nettoeffekt R3 är 1063 MW och 
för R4 1120 MW (Örnborg 2014b). 

3.2 Arbetsmiljöarbete 

Vattenfalls hälso- och arbetsmiljöpolicy riktar in sig på att alla skador och arbetsrelaterade 
sjukdomar, samt säkerhetsincidenter, kan undvikas. De strävar efter att alla interna och 
externa medarbetare ska arbeta i en säker, hälsosam och motiverande miljö. För att uppnå 
detta får arbetarna på Ringhals gå utbildningar i t.ex. säkerhets- och strålskyddskurser.  

När en åtgärd ska genomföras på arbetsplatsen, t.ex. ett vibrationstest av kylvattenpumparna, 
går de som ska utföra uppgiften igenom den noggrant tillsammans. Personalen identifierar 
eventuella osäkerheter och risker med uppgiften för att säkerställa att allt ska gå rätt till. 
Under arbetets gång kryssar den som utför arbetet av en checklista på det som ska åtgärdas för 
att nå målet med uppgiften. Detta arbetssätt medför till att minska risken att något går fel. 
Arbetar man i kontrollerat område, d.v.s. det område av anläggningen där det finns strålning, 
är det tydligt skyltat vilken skyddsutrustning som krävs för att beträda området. 
Strålskyddspersonal undersöker strålningshalten samt kontaminationsrisker på området och 
skyltar därefter. Genom att använda principen STARK kan säkerheten förstärkas ytterligare 
(Ringhals 2014). STARK står för: 

• Stanna upp: Stanna upp och fokusera på arbetet. 

• Tänk efter: Se framför dig vad du ska göra och hur du ska göra det. 

• Agera: Läs noggrant de instruktionssteg du har. Säkerställ att du manövrerar rätt 
komponent. Stressa inte. 

• Reflektera: Gick allt som det skulle? Om inte, säkra upp arbetet och diskutera 
situationen med arbetsledare. 

• Kommunicera: Tala om för arbetsledare hur arbetet gick. Lämna erfarenhetsåterföring 
på både det som gick bra, samt det som gick mindre bra. 
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För att bibehålla och uppdatera kompetensen hos personalen har man, med olika årsintervall, 
återträning. Bland annat får personalen uppleva situationer som kan uppstå under drift i en 
simulatoranläggning. Ansvariga för utbildningen är Kärnkraftsäkerhet och utbildning (KSU) 
som är de svenska kärnkraftverkens centrum för utbildning och simulatorträning. Ringhals är 
noggranna med att säkerställa att samtliga medarbetare ska må bra, både på arbetet och 
fritiden. Personalen har bland annat tillgång till Ringhallen, där det finns ett fullt utrustat gym, 
samt en inomhusplan där man kan spela t.ex. innebandy eller badminton. Varje avdelning har 
en hälsoinspiratör som ansvarar för att avdelningen ska må bra (Ringhals 2016d). 

3.3 Miljöarbete 

Ringhals arbetar kontinuerligt med att minska sin miljöpåverkan. Det gäller allt från vanligt 
avfall till utsläpp av radioaktiva ämnen. Målet är att begränsa mängderna samt återanvända 
eller återvinna så mycket material som möjligt. Detta drivs bland annat med hjälp av ett 
certifierat miljöledningssystem. År 1998 blev Ringhals certifierat enligt ISO 14001. 
Certifieringen kräver ständiga förbättringar för att den ska behållas. Detta kontrolleras såväl 
av interna samt externa revisorer. Vart tredje år prövas certifieringen på nytt (Örnborg 
2014b).   

År 1999 blev Ringhals EMAS-registrerat. EMAS är EU’s frivilliga miljölednings- och 
miljörevisionsordning och är baserat på ISO 14001. EMAS visar hur miljöarbetet på företaget 
ser ut genom en granskad och godkänd miljöredovisning (Naturvårdsverket 2016). Ringhals 
har även valt att göra en Environmental Product Declaration (EDP) för att kartlägga all 
miljöpåverkan, från brytningen av uran, till slutförvar. Kraven på Ringhals är stora och de 
övervakas av flera olika myndigheter t.ex. länsstyrelsen och Strålskyddsmyndigheten (SSM). 
Ringhals levererar miljörapporter som är öppna för allmänheten och finns att hämta på 
Vattenfalls hemsida (Vattenfall 2015b).  

Det radioaktiva avfall som kärnkraftverket produceras delas upp i tre grupper: hög-, medel- 
och lågaktivt avfall. Det högaktiva avfallet består till störst del av utbrända bränsleelement. 
Vid revision byts en del av bränslet ut. Det är då väldigt radioaktivt och utvecklar en stor del 
värme. Bränslet förvaras i drygt ett år i vattenbassänger där de kyls ner. Därefter placeras 
bränslet i specialkonstruerade behållare och fraktas med fartyg till Centralt mellanlager för 
använt kärnbränsle (CLAB) vid Oskarshamns kärnkraftverk. Här förvaras det tills det är dags 
för slutförvar (Örnborg 2014b). 

Det medelaktiva avfallet består till största delen av filter, jonbytarmassor och skrot. Avfallet 
blandas med betong och gjuts in i behållare och transporteras därefter till Slutförvar för 
radioaktivt driftavfall (SFR). SFR ägs och drivs av Svensk Kärnbränslehantering (SKB). De 
hanterar även avfall från industrier såsom sjukvården, forsknings- och läkemedelsindustrin. 
SFR kommer att behöva bygga ut för att kunna ta emot avfall från främst rivning av 
kärnkraftverk (Strålsäkerhetsmyndigheten 2015). Lågaktivt avfall består av allt ifrån overaller 
till sopor och rördelar. Sopor och annat mjukt avfall kompakteras till balar. Skrot och annat 
hårt avfall tätpackas i lådor och containrar. SSM ställer krav på hanteringen av avfallet och 
kontroll av dessa krav sker i form av inspektioner (Örnborg 2014b). 
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3.4 Driftens organisation 

Ett skiftlag består vanligtvis av en skiftchef, turbinoperatör, reaktoroperatör, assisterande 
reaktoroperatör och fyra stycken processoperatörer. Beroende på att det finns två turbiner och 
ett hjälpsystem måste det finnas minst tre processoperatörer på R4.  Det kan även i vissa fall 
ingå en extra turbinoperatör och en skiftingenjör i skiftlagen. Varje block har även en 
driftledning och ett driftkontor. Driften jobbar treskift. Förmiddag, 06:45-15.00, eftermiddag 
14:45-23:00 och natt 22:45-07:00. En skiftperiod är tre stycken sjudagarsperioder. Då arbetar 
man t.ex. två förmiddagspass, tre eftermiddagspass och två nattpass. När en skiftperiod är 
över har arbetarna möjlighet att ta ledigt i tre veckor eller jobba åtta arbetspass dagtid. När 
varje arbetspass startar har man separata avlämningar för att förmedla vad som har hänt och 
eventuellt åtgärdats under dagen. När den separata avlämningen genomförts går man igenom 
den gemensamt i skiftlaget. I slutet av avlämningen delegerar skiftchefen de arbetsuppgifter 
som ska utföras under dagen (Ringhals 43 2016). 

3.5 Underhållets organisation 

NUE ansvarar för elunderhållet på Ringhals elkraftsystem och komponenter. De bidrar även 
med utvecklingsprocessen på anläggningen när det gäller byte och modernisering av befintlig 
utrustning. Elunderhållet har ansvar för t.ex. elmaskiner, generatorer, kraft och belysning, 
renshus, ställverk, transformatorer och ventilmanöverdon (Ringhals 2016a). 

NUM ansvarar för det mekaniska underhållet på Ringhals och består dels av 
underhållsgrupper som är knutna till respektive reaktor, dels grupper för gemensamt underhåll 
och verkstad. De har underhållsansvar för komponenter tillhörande reaktor, hjälpsystem, 
turbinssystem och renshus. Turbiner, pumpar, ventiler, rörledningar, värmeväxlare och tankar 
är exempel på komponenter de ansvarar för. Arbetet består av planerade åtgärder, avhjälpande 
underhåll, underhållsprojekt och de projekt där mekanisk kompetens är av vikt (Ringhals 
2016c).  

NUI står för instrumentunderhållet på Ringhals och utgör tekniskt stöd till 
anläggningsutveckling gällande deras område. De verkar huvudsakligen inom områdena för 
styr och reglersystem, processinstrumentering, nukleonik, brandskyddssystem, process-TV 
samt mätteknik och vibration (Ringhals 2016b). 

4. Systemuppbyggnad 

4.1 Ånggenerator 

Ånggeneratorns uppgift är att omvandla bränslets värme till ånga under tryck och leverera 
denna till turbinen (se bilaga 3). I en PWR leds vattnet som värmts upp av bränslet, via 
reaktorkylkretsarna, igenom ånggeneratorernas tuber. R2-4 har vardera tre ånggeneratorer. 
För att få rätt ångkvalitet till turbinen leds ång/vattenblandningen först genom en 
ångseparator. Den avskilda ångan passerar därefter en fuktavskiljare för att säkerställa att 
ångan, som lämnar ånggeneratorn via ett ångutlopp, till turbin är av högsta kvalitet. 
Ångseparatorn är konstruerad så att ångan tvingas rotera. Den tyngre, fuktiga, ångan slungas 
ut åt sidorna och rinner via en fallspallt ner mot ångproduktionsområdet. Fuktavskiljaren 
utgörs av snedställda plåtar där fukt fälls ut när ångan träffar dem (Kraftsäkerhet och 
utbildning 2010a). 
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4.2 Bottenblås 

Bottenblåsningssystemet är viktigt för ånggeneratorerna därför att dess vattenkemi måste 
hållas inom givna specifikationer. Föroreningar i matarvattnet följer inte med ångan till 
turbinen, utan koncentreras i ånggeneratorn. För att få bort dessa föroreningar finns ett 
bottenblåsningssystem. Bottenblåsningsvattnet tas ut separat från varje ÅG nära tubplattan. 
Flödet till bottenblåsningen bestäms av vattenkemin i ånggeneratorerna och övervakas av 
kemiavdelningen. Reningen sker via filter eller jonbytare på R3-4 och via EDI på R2. Efter 
rening förs vattnet till kondensorerna eller, om vattnet är av dåligt kvalitet, till 
kylvattenkanalen (Kraftsäkerhet och utbildning 2013). 

Uttaget av bottenblåsningen från ÅG skiljer sig mellan blocken. R3 tar ut bottenblåsning från 
båda sidor av ÅG. R4 tar ut från båda sidor, upp till 15 % reaktoreffekt, och sedan isoleras 
uttagen från den kalla sidan av ÅG. Skillnaden beror på att R4 har en mellanvägg mellan kall 
och varm sida i ÅG som R3 saknar. R3 kan inte separera uttagen (Elenström 2016). 
Ledningarna från de tre ånggeneratorerna förenas till en samlingsledning som passerar en 
värmeväxlare där vattnet kyls ned från ca 260 °C till runt 60-70 °C. Detta görs för att 
jonbytarna ska klara av att rena vattnet (Kraftsäkerhet och utbildning 2013). 

4.3 Så fungerar en jonbytare 

Jonbytarnas uppgift är att rena vattnet från föroreningar och i värsta fall även ta upp aktivitet 
vid ÅG-läckor. Bottenblåsningens jonbytarstråk består av fyra blandbäddsjonbytare, vilka 
normalt används två och två i serie. En blandbäddsjonbytare består av en noggrann blandning 
av katjonbytarmassa och anjonbytarmassa. Jonbytaren renar både från positiva och negativa 
joner och ut kommer vatten. Jonbytarmassan är tillverkad av ett kolväte som kallas styren. 
Till varje styrenmolekyl är fasta positiva respektive negativa jongrupper kopplade. Massan är 
uppbyggd av långa kolkedjor. I dessa nätverk tränger vattenlösningen in. Positiva joner i 
vattenlösningen fångas upp av jonbytarmassans negativa jongrupper. Negativa joner fångas 
på samma sätt av de positiva jongrupperna. Jonbytet är en jämviktsreaktion (se bilaga 4). Till 
slut blir jonbytaren mättad, d.v.s. den kan inte ta upp fler joner. När så är fallet behövs 
jonbytarmassan bytas ut (Kraftsäkerhet och utbildning 2005).  

4.4 Så fungerar en EDI 

I slutet av år 2000 installerades en provanläggning på R2 med avsikt att rena bottenblåset på 
elektroniskt vis. Resultatet från försöksperioden 2001-2002 visade att avskiljningen av 
ammoniak fungerade, med rätt förfiltrering, mycket bra. Under projekteringen togs det i 
beaktning att ånggeneratorerna på R4 led av läckage, således var det inte aktuellt med 
installation där. De nya ånggeneratorerna installerades 2011 (Vattenfall 2015a). Det fanns 
möjligheten för installation även på R3, dock prioriterades R2 (Ringhals 2003).  

EDI’n avlägsnar i vattnet förekommande joner liknande en traditionell jonbytare. Man 
placerar jonbytarmassa i smala rektangulära kammare mellan plattor, de så kallade 
jonbytarmembranen. Dessa kammare kallas även D-kammare. Avjoniseringen sker i 
jonbytarmassan, ungefär på samma sätt som för en blandbäddsjonbytare. Vattnet kan inte 
tränga igenom membranen men det kan jonerna. Mellan D-kamrarna finns koncentrat-, eller 
även kallade C-kammare. Varje lager jonbytare, membran och mellanrum kallas för en cell. 
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En grupp celler som är sammansatta i serie och elektroder, även kallade E-kammare, som är 
placerade i båda ändarna av cellen bildar en modul (se bilaga 5).  

I ett EDI-aggregat regenereras jonbytarmassan av att en likspänning skapar en ström genom 
den. Jonerna vandrar från korn till korn i riktning mot de elektroder som utgör modulen. 
Vandringen sker enbart genom att kornen rör vid varandra. På så vis får likspänningen 
katjonerna att vandra till katoden och anjonerna rör sig till anoden. När jonerna väl nått 
membranen strömmar de igenom in i C-kammaren (Ringhals 2013a).  

EDI-tekniken är en kombination av membran- och jonbytarteknik. Den innebär att man på 
elektronisk väg kan urskilja joner. Inga kemikalier tillförs eller används. Vid normal drift går 
flödet genom partikel- och stavfilter samt en utgången jonbytare, medan en frisk jonbytare 
hålls isolerad. Den utgångna jonbytaren fungerar som ett kompletterande partikelfilter. 
(Kraftsäkerhet och utbildning 2010b). 

5. Jämförelse mellan jonbytarfilter och EDI 

5.1 Jonbytarfilter 

5.1.1 Personal 
När jonbytaren är utgången och massan behöver bytas kontrollerar kemiavdelningen 
kvaliteten av den nya jonbytarmassan. De ger även besked om den mängd massa som ska 
fyllas på. När jonbytaren ska tömmas görs detta genom slamsugning. Med hjälp av 
fiberoptikinspektion kontrolleras att jonbytaren blivit helt tom. Jobytaren fylls därefter med 
totalavsaltat vatten och får stå så tills det är dags att fyllas på massa. Vid massafyllning töms 
först det innestående vattnet ut och jonbytarmassa fylls på enligt det direktiv som givits från 
kemi. Detta direktiv kallas rosa recept.  

Vanligtvis är det 82 säckar med massa som fylls i jonbytaren. Varje säck väger 20 kilo. Under 
fyllning är det viktigt att hela tiden ha massa i den tratt, belägen ungefär 1,5 meter över 
marken, som används. Detta för att behålla ett undertryck så att massan sugs in i jonbytaren. 
Det finns även en risk att jonbytarmassa sprutar upp ur tratten vid tryckutjämning. Därför är 
det viktigt att använda föreskriven skyddsutrustning såsom handskar samt skyddsglasögon. 
Skulle jonbytarmassa hamna på golvet utgör detta en stor halkrisk då massan är kornformig. 
När säckarna tömts i jonbytaren fylls den upp med totalavsaltat vatten. Totalt sett tar det drygt 
tre timmar att genomföra arbetet (Ringhals 2013b).  

En utredning av ergonomin vid hanteringen av jonbytarmassan startade under maj år 2016. 
Förslaget handlar om att processoperatörerna ska använda en pallyftare som ett komplement 
för att slippa de tunga lyften (Boholm 2016). En utredning gällande arbetsmiljöproblem i 
samband med hantering av jonbytarmassa gjordes redan år 2000. Där refererar man till en 
arbetsskada som inträffade år 1995, vilket ledde till tre dagars sjukskrivning. I rapporten ges 
förslag på olika åtgärder för att underlätta arbetet och en åtgärds som nämns är 
införskaffandet av en lyftanordning för att undvika de många lyften till trattanordningen 
(Ringhals 2000). 
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5.1.2 Miljö 
I alla vattensystem på Ringhals finns det risk för korrosion. För att undvika detta använder 
man hydrazin. Hydrazinet reagerar med syret och bildar vatten samt kvävgas. Allt hydrazinet 
reagerar dock inte. I ånggeneratorn omvandlas det kvarvarande hydrazinet till ammoniak på 
grund av den höga värmen. Den ammoniak som följer med flödet via bottenblåset binds upp i 
jonbytarmassan. Förbrukad massa förvaras på deponi (Kraftsäkerhet och utbildning 2005). 

5.1.3 Ekonomi 
Kostnaden för inköp, arbete och deponering av jonbytarmassan ligger på ungefär 1,2–1,5 
miljoner kronor per år och block (Ringhals 2005).  

5.2 EDI 

5.2.1 Personal 
Förutom vanlig rondering tillkommer rengöring av celler, samt byte av förfilter, ungefär en 
gång i halvåret (Ringhals 2003).  

5.2.2 Miljö 
Det är i huvudsak ammoniak som släpps ut då EDI’n inte har någon funktion där den binds. 
Mängden utsläpp har godkänts av länsstyrelsen. Den helt dominerande andelen ammoniak till 
vatten, från Ringhals kärnkraftverk, kommer från R2 som utöver hydrazin även doserar 
ammoniak för pH-justering i processen. Det släpps ut drygt 800 kg per år från bottenblåset. 
Utsläppen av ammoniak till vatten förväntas därför minska kraftigt när R2 övergår i 
avställningsdrift (Ringhals 2016e). Jonbytarmassan, som används som partikelfilter, byts ut 
en gång per år under revision och förbrukad massa förvaras på deponi (Ringhals 2003). 

5.2.3 Ekonomi 
Själva EDI-utrustningen kostar ungefär 1,25 miljoner kronor. Till detta tillkommer 100 000 
kronor till förfilter, 250 000 kronor för mek- och elkonstruktioner samt 300 000 kronor för 
montage. Kostnad för ombyggnation av R3, R4 ryms inte i budget för närvarande och 
utrymmet som krävs för att installera utrustningen kan innebära problem.  

Driftkostnaderna består av byte av celler för drygt 200 000 kronor per år, cellerna byts ut vart 
fjärde år. Förfilter kostar 30 000 kronor per år och kostnaden för rengöring av celler är 10 000 
kronor per år (Ringhals 2003). 

6. Diskussion 

Det har länge funnits ett önskemål om att förändra rutinen vid byte av massan till 
jonbytarfilter. Det kan tyckas att det inte borde vara något större problem att godkänna 
förslaget att införskaffa en pallyftare, men införandet av nya rutiner eller material är inte alltid 
så enkelt på Ringhals. En installation av EDI på de övriga blocken hade onekligen varit 
gynnsam, åtminstone sett ur personalens perspektiv. Däremot leder det till ett större utsläpp 
av ammoniak i havet, vilket inte bara kan försummas. Dessutom måste Ringhals ansöka till 
länsstyrelsen för att få ökade utsläpp godkända. Ekonomiskt sett lönar sig en EDI på sikt då 
jonbytarmassa ständigt måste köpas in, bytas ut och förbrukad massa omhändertas. Då EDI’n 
varit i drift ett längre tag på R2, och utvärderingen av den har varit positiv, skulle en 
projektering av kostnaden för installation på R3-4 kunna göras. Problemet på R4 har varit 
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läckage från ånggenerator, det problemet är dock åtgärdat. Det som kan vara ett problem på 
R3 och R4 är installation samt ombyggnation. 

7. Slutsats  

Syftet med rapporten var att fastställa vilken reningsmetod av ånggeneratorernas bottenblås 
på Ringhals 2-4 som är den bästa, sett ur ett personal-, miljömässigt samt ekonomiskt sätt. Det 
råder inga större tvivel om att personalen på R3 och R4 hade jublat om de hade blivit kvitt 
hanteringen av jonbytarmassan. Rent ekonomiskt råder det oklarheter kring på hur lång tid det 
hade tagit för EDI’n att bli lönsam, då jag ej har material för vad det skulle kosta att bygga om 
R3 och R4, samt att det material jag har avhandlat är från 2003. Tekniken torde ha utvecklats 
och erfarenheten från tiden den varit i drift på R2 borde underlätta installation av en EDI på 
de övriga blocken. Vidare undersökningar krävs för att fastställa om det är ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart att installera EDI på de övriga blocken. 
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Principskiss kokvattenreaktor.     Bilaga 1 

 

 
Ångbildningen sker i reaktorn, vilken sedan leds till turbin, som omvandlar värmeenergi till 
rörelseenergi. I slutet av turbinaxeln sitter en elgenerator som omvandlar rörelseenergin till 
elenergi. Ångan kyls därefter ner till vatten, med hjälp av kylvatten från havet, i kondensorn. 
Vattnet återförs sedan tillbaks till reaktorn. Denna systemuppbyggnad medför att turbin, 
generator och kondensor är aktiv (Örnborg 2014b).
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Principskiss tryckvattenreaktor.    Bilaga 2  

 

I en PWR leds det varma vattnet under högt tryck, för att undvika ångbildning, till en 
ånggenerator. Där värms ånggeneratorns vatten till ånga. Ångan leds vidare till turbin, som i 
sin tur är sammankopplad med en generator som alstrar energi. Kylvattnet från havet 
kondenserar ångan i kondensatorn. Därefter leds vattnet tillbaks till ånggeneratorn. 
Systemuppbyggnaden medför att turbin, elgenerator och kondensor ej kommer i kontakt med 
det aktiva vattnet (Örnborg 2014b). 
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Ånggeneratorns beståndsdelar.     Bilaga 3  

 
Bilden visar de olika beståndsdelarna som utgör en ånggenerator (Örnborg 2014b). 
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Beskrivning hur jonbytartekniken fungerar.   Bilaga 4 

 
 
 
Bilden illustrerar hur jonbytartekniken fungerar. Exemplet ovan visar avsaltning av vatten i en 
blandbäddsjonbytare till vänster. Natrium- och kloridjoner byts ut mot väte- och 
hydroxidjoner. Ut kommer vatten. Till höger visas hur mättnadsgränsen vandrar neråt i 
jonbytaren allt eftersom vattnet renas i en katjonbytare. Tillslut blir jonbytaren mättad och 
behöver bytas ut (Kraftsäkerhet och utbildning 2005). 
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Förklaring av flödet genom cellerna i en EDI.  Bilaga 5 

 
Bilden visar hur en modul i en EDI är uppbyggd. Flödet som ska renas går genom D-
kammaren där jonerna vandrar till anod- respektive katodsidan. Det renade vattnet återförs till 
systemet medans de oönskade jonerna koncentreras i C-kammaren (Ringhals 2013a). 


