
I Thorsø nordøst for Silkeborg havde 
fjernvarmeværket i årevis følt sig på sik-
ker grund omkring vedligehold af deres  
akkumuleringstank fra 1993.

Det går jo nok

”Vi rådførte os i 1996 med Teknologisk 
Institut, som anbefalede, at tanken skulle 
inspiceres for korrosion, når der var gået 
tre år mere. Det fik vi så gjort i 2001 og 
igen i 2008. Ingen af de to inspektioner 
gav anledning til bekymring af nogen art. 
Derfor mente vi godt, vi kunne strække 
den til 2014 for næste inspektion. 

– Selvom vores samarbejdspartner på 
området faktisk havde anbefalet, at vi 
max. lod der gå fire år.” 

Det fortæller driftslederen på Thorsø 
Fjernvarmeværk, Regnar Olesen. 

Men det var en slem 
overraskelse, der ven-
tede, da man havde 
haft en erhvervsdykker 

en tur i tanken, hvor især en 6 mm bund-
plade gav anledning til bekymring. Med 
fotos og video blev det nemlig doku-
menteret, at den i de mellemliggende år 
visse steder var tæret så meget, at der 
kun var 0,2 mm tilbage. – Med risiko for, 
at tanken skulle springe læk.

”Vi kunne sikkert have undgået den 
voldsomme tæring og de omkostnin-
ger, der er forbundet med udbedringen, 
hvis vi havde fået spulet bunden for slam 
tidligere. Men det var jo gået godt indtil 
da med et lidt længere interval imellem 
inspektionerne. Jeg synes bare, det er en 
erfaring, der er værd at dele med andre 
værker,” fastslår Regnar Olesen.

Der er med andre ord god grund til at 
holde øje med tankens tilstand, inden 
der opstår alvorlige problemer. 

Undgå ubehagelige overraskelser i værkets 
akkumuleringstank

Her ses et af de kritiske punkter i bunden af 
tanken, hvor bakterielt betinget korrosion var 
lige ved at forårsage gennemtæring.

Nu er sårskorpen på hullet skåret af, så dyk-
keren kan måle skadens omfang og dybde.



Hvordan foregår en inspektion?

Inspektion af akkumuleringstanke er en 
serviceydelse, som der faktisk er et stort 
behov for på de danske (kraft)varme-
værker, hvis man vil minimere risikoen 
for bekostelige driftsstop pga. korro-
sion. – Eller i værste fald personskade 
som følge af tæring. 

At det kan se grelt ud vil Jørgen Høgberg 
gerne skrive under på. Som erhvervsdyk-
ker og direktør for inspektionsfirmaet JH 
DYK ApS har han siden 1997 udfærdiget 
op mod 370 tilstandsrapporter om dan-
ske varmeværkers akkumuleringstanke.

Når en tank skal inspiceres, sender  
firmaet i langt de fleste tilfælde en  
erhvervsdykker ud sammen med ’et  
rullende kontor’ i form af en speciel  
inspektionsvogn. 

Dykkeren er bl.a. udstyret med et  
kamera, som sender billeder og video 
fra hans færd videre til folkene i inspek-
tionsvognen. Samtidig kan dykkeren via 
radio oplyse om dybden på eventuelle 
korrosionsskader. Både ilt og bakterier 
forårsager korrosion. 

Inspektionen omfatter typisk en afdæk-
ning af eventuelle skader, en besigtigelse 
af bund, loft og rørinstallationer samt en 
afskrabning af bakterielt betinget korro-
sion. 

Erhvervsdykker eller robot

”I langt de fleste tilfælde anbefaler vi 
inspektion med en erhvervsdykker, når 
det gælder akkumuleringstanke, mens 
kontrol af udførte reparationer i nogle 
tilfælde kan foretages med en ubeman-
det undervandsrobot,” fortæller Jørgen 
Høgberg.

Fordelen ved den fjernstyrede robot er, 
at tanken hverken skal køles ned eller 
tømmes. Inspektion med erhvervsdyk-
ker kræver, at tanken køles ned til 36˚C. 

”Men der er meget, robotten ikke kan,” 
fastslår han og uddyber: ”Den kan  
hverken udføre analyser eller smårepa-
rationer. 

Dykkeren udtager jo prøver til nærmere 
analyse og kan f.eks. også måle den nøj-
agtige dybde på en eventuel tæring. 

Og så skal man huske på, at en robot har 
tunnelsyn – som hvis du kigger gennem 
en køkkenrulle. Det er noget lettere for 
et menneske at få øje på, hvor der fore-
går noget, fordi vores synsfelt trods alt 
er noget mere åbent og perspektiveret.”

Tilbage i Thorsø

På Thorsø Fjernvarmeværk var man  
noget forundret over, at det kunne gå 
så stærkt med korrosion og tæring i  
akkumuleringstanken. 

”Jeg kunne forstå det, hvis vi havde  
ændret på tilført spædevand og sløset 
med både kvalitet og kontrol af vores 
fjernvarmevand, men det har været 
det samme hele vejen igennem,” siger 
driftslederen og slutter med en opfor-
dring: 

”Pas på jeres tanke!”
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www.jh-dyk.dk

Dykkeren har nu fritskrabt det korroderede 
område, der har en diameter på ca. 7,5 cm og 
en dybde, der var lige ved at forårsage gen-
nemtæring.

Når skaderne skal udbedres, tømmes tanken 
for vand. Her er der svejst en stålrundel på det 
dybe hul fra før.

Inspektionen i Thorsø afslørede også, at det 
øverste centralrør visse steder var tæret så 
meget, at det havde delt sig i tre og gav an-
ledning til “plumrevand”. Store dele af røret 
blev herefter skiftet ud.


