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Dags för ångblåsning i E.ONs Nya Åbyverket
Idag inleds den så kallade ångblåsningen i den nya
kraftvärmeanläggningen, på Nya Åbyverket, i Örebro. Blåsningarna
kommer att ske vid två tillfällen per dag.
– Ångblåsningen är ett mycket viktigt moment för att allt ska fungera. Vi
kommer att ha en ljuddämpare på, men det kommer ändå att låta. Jag
hoppas alla har förståelse för det, säger Efwa Nilsson, regionchef.
Vid ångblåsningen rengörs högtrycksångans ledningssystem mellan
ångdomen och turbinen från lösa partiklar. Det kan t ex vara rester från
svetsning och orenheter av olika slag. Man blåser ångan med hög
hastighet genom alla berörda delar, varvid de lösa partiklarna dras med ut
från systemet.
Den första blåsningen är på morgonen, efter kl 08.00 och den andra på
eftermiddagen, före kl 18.00.
– Varje blåsning tar runt 20 minuter och jag tror att vi behöver ett par
veckor på oss innan vi är klara, avslutar Nilsson.
För ytterligare information, kontakta: Efwa Nilsson, regionchef E.ON
Sverige, på telefon 070-525 17 15.

Nya Åbyverket
Investeringen i kraftvärmepannan i Örebro uppgår till närmare en miljard
kronor och sker inom ramen för de åtta miljarder kronor som E.ON satsar
på svensk kraftvärme under åren 2008–2015. Nya Åbyverket ska stå klart
i december 2012 och blir ett av Sveriges största biobränsleeldade
kraftvärmeverk.
Under 2000-talet har E.ON investerat 100 miljoner kronor per år i
fjärrvärmen i Örebroregionen. Fjärrvärmenätet, som började byggas på
1960- talet, är ett av de mest komplexa i Sverige och är sammankopplat
med Kumla, Hallsberg och Sakab. Moderniseringen av Åbyverket är en
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fortsättning på den positiva utvecklingen. Nya Åbyverket säkerställer
långsiktigt trygg, effektiv och klimatvänlig produktion av el och värme
till nytta för kunder, samhälle och miljö.
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