Fyra samtidiga blockeringar
vid ventilbyte
Under hösten 2015 upptäcktes en läckande ventil i Aneby kommuns
fjärrvärmenät. Ventilen satt i ett ventilpaket om två ventiler där
hela ventilpaketet skulle bytas och genom Proco Services blockerings
teknik kunde bytet ske utan driftstörning för boende och industri
i det aktuella området.
I Aneby kommun levererar Aneby Miljö & Vatten (Amaq) fjärrvärme
till 250 fastigheter från eget fjärrvärmeverk. Under hösten 2015 upp
täcktes att en ventil inte fungerade tillfredställande i systemet och där
med måste bytas. Den delen av ledningsnätet där ventilen satt försåg
både boende och industri med värme dessutom bestod den i ett ventil
paket om två ventiler, vilket gjorde situationen komplex.
Uppdraget gick till Freds Fjärrvärmeservice som i sin tur anlitade
Proco Services för att tillsammans utföra ventilbytet med så lite påver
kan som möjligt för Anebys fjärrvärmekunder.
För att kunna byta ventilen krävdes fyra blockeringar samtidigt.
Procos tekniker stoppade flödet i vardera av de fyra DN150-ledningarna
som gick in i ventilerna. Därefter kunde tekniker från Freds Fjärrvärmeservice på ett smidigt sätt byta hela ventilpaketet. Proco släppte sedan
på flödet i systemet igen och tillslöt alla blockeringshål. Hela arbetet
kunde genomföras utan större påverkan för Anebys fjärrvärmekunder.

Underhåll av fjärrvärmenät
kräver smarta lösningar
Vid reparation av fjärrvärme utan
driftsstörning för abonnenter krävs
det både smarta lösningar och en
planering utöver det vanliga, säger
Fred Lindberg på Freds Fjärrvärmeservice.
Vid ingrepp i fjärrvärmesystem är
det många olika krav att ta hänsyn
till utöver minimal påverkan av
värmetillförseln, såsom kostnad
naturligtvis, men också tid, yttre
påverkan på gator och fastigheter
eller möjlighet att genomföra utan
att tappa ur system, menar Fred.
Just här har vi funnit en lösning
och samarbetsform med Proco
Services som vi är mycket nöjda
med. Med hjälp av deras blockeringsmetod för fjärrvärmesystem blir vårt
underhållsarbete mycket smidigt
och vi kan genomföra projekten på
både kortare tid och annan tidpunkt
än normalt. Det är till och med så
att vissa underhållsarbeten inte
ens hade varit möjliga utan Procos
teknik, säger Fred.
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