DPF anlæg

Som forsøg på danske flisfyrede fjernvarmeværker 2017/18 – Et MUDP projekt
Baggrund for projektet
Røggaskondensat fra flisfyrede fjernvarmeværker indeholder forureningsstoffer. Selv om der
bruges mange ressourcer på at rense råkondensatet, så har mange danske værker svært ved
at overholde kravene fra miljømyndighederne for udledning til offentlig kloak. Med en bedre
håndtering af kondensatet, vil det miljømæssige fodaftryk forbundet med brugen af fugtige
biobrændsler kunne reduceres, dels i form af en bedre slamkvalitet på det modtagende renseanlæg, dels ved at det rensede vand evt. kan udledes til recipient, nedsives til grundvand
eller genbruges som spædevand i fjernvarmenettet, og dermed ikke belaster spildevandssystemet.
Formål
Formålet med nærværende forsøg er at vurdere om Dobbeltporøs Filtrering (DPF) kan
forventes at levere en bedre rensning af røggaskondensat før udledning til offentligt
spildevandssystem, sammenlignet med de gængse teknologier (båndfilter, membranfilter,
spånfilter og bundfældningstank). Dette til en sammenlignelig eller bedre pris, betragtet over
en livscyklus (anlæg- og driftsudgifter) og under acceptable forhold, hvad angår arbejdsmiljø
(kemikaliehåndtering), miljø (kemikalieforbrug) og pladskrav.
Projektbeskrivelse 1: Skanderborg Fjernvarme
Anlægget består af 1 bundfældningstank,
3 DPF bokse og 3 sorbentboks.
Nedenfor ses prøver taget på forskellige
stadier i anlægget.
1. prøve er efter bundfældningstanken
2. prøve er efter rensning i DPF-boks 1.
3. prøve er efter rensning i DPF-boks 2.
4. prøve er efter rensning i DPF-boks 3.
1
5. prøve er efter rensning i sorbentboks 1
6. prøve er efter rensning i sorbentboks 2
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Anlæggets opbygning og teknologi
Vandet drives gennem DPF-filteret af tyngdekraften,
og rensningen sker uden brug af kemikalier og er i
stedet baseret på gravitationsdrevet sedimentation,
sorption til naturlige mineraler og kompost samt
biologisk nedbrydning i biofilm.
DPF-anlægget er opbygget af sedimentationsbokse og sorbent-bokse. Vandet føres først gennem sedimentationsboksene, hvor den patenteret
DPF-teknologi tilbageholder de partikulære stoffer.
DPF-pladerne i sedimentations-boksene er designet så de helt fine partikler ikke skal falde særlig
langt, før at de bliver tilbageholdt og derefter bundfældet. Til sammenligning kan 1 sedimentationsboks
erstatte en traditionel bundfældningstank med
20-50 gange større volumen*. Når partiklerne er
fjernet ledes vandet videre gennem sorbentbokse,
som fjerner de tilbageværende forureninger, som er
på opløst form. Sammensætningen af anlægget og
antallet af bokse dimensioneres afhængigt af flow
og kondensatsammensætning.
En integreret automatisk returskylning af boksene
sikrer minimal manuel drift og opkoncetrerer samtidig det tilbageholdte slam, til en håndterlig fast
masse i en separat del af anlægget.
* Afhænger af partikelstørrelse og parametre iht. Stoke’s lov.

Projektbeskrivelse 2: Assens Fjernvarme
Anlægget består af 3 DPF bokse og 1 sorbentboks.
Nedenfor ses prøver taget på forskellige stadier
i anlægget. Prøve 1 er indløbsvandet og dernæst
prøver efter hver boks.
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