
UPTEC ES 15039

Examensarbete 30 hp
Oktober 2015

Energianalys och kartläggning 
av värmeväxlarsystem i Kvarnsvedens 
pappersbruks massafabrik 

Jesper Vendel



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Energy analysis and mapping of a heat exchanger
system in the pulp mill of Kvarnsveden paper mill

Jesper Vendel

When thermo mechanical pulp is produced refiners are used for beating wood to
change the fibre structure. The refiners use a lot of electricity and generates a lot of
heat. Heat which later on is recovered in a system of heat exchangers in order to be
used for heating in different facilities in the mill. When the heat generated by the
refiners is not sufficient to cover the heating demand steam is used to cover the
needs. 
Over the years the mill and the heat exchanger system has faced reconstructions. At
the moment there is no comprehensive  picture of the system and it is uncertain if it
works properly. This thesis aims to map the system and examine potential problems
connected to the system. Once the malfunctions are discovered suggestions to make
the system more efficient are to be made.
The thesis is based on the study of four different time periods characterized by a high
production of pulp. Information about the system regarding mass flows and
temperatures are gathered from the mills process computers. The heat exchanger
system has been studied concerning  things like energy demand in its different
components but also steam consumption and energy losses. 
The results of the study shows the importance of keeping a high temperature in the
container gathering the hot water in the pulp mill. If its temperature is above 40 °C
and paper machine 12 is in operation no additional steam is needed in the observed
system. There are also reasons to believe the heat exchangers need to be cleaned.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Vid tillverkning av pappersmassa används raffinörer, vilka genererar en stor mängd 

värme. I pappersbrukets massafabrik, TMP, tas överskottsvärmen omhand av ett 

värmeväxlarsystem. Värmen används för uppvärmning i ventilation i pappersbrukets 

olika lokaler, golvvärme samt till leraupplösning i pulpern. Då överskottsvärmen inte 

räcker till vid de olika värmeväxlingsstegen måste värme tillföras genom ånga. 

Under tidens gång har värmeväxlarsystemet byggts om till följd av ombyggnader i 

pappersbruket. I dagsläget finns ingen heltäckande bild av systemet eller hur pass bra 

det fungerar. Det här examensarbetet avser att kartlägga systemet och visa på vilka 

behov av kyla och uppvärmning som finns kopplat till systemet. Därtill ska centrala 

delar i systemet identifieras, tänkbara problemen i systemet fastställas och förslag på 

förbättrings- och effektiviseringsåtgärder ges.  

Studien har baserats på en undersökning av fyra olika perioder då raffinörerna, som är 

systemets värmekälla, varit i drift under större delen av tiden dvs. då massafabriken haft 

hög produktion. Information om systemets tillstånd vad gäller temperaturer och flöden 

har hämtats ur Stora Ensos processdatorer. Med hjälp av detta har bland annat 

effektbehoven i systemets olika delar undersökts, men även ångförbrukning och 

förluster.  

Resultatet från studien ger att det är viktigt att hålla en hög temperatur i massafabrikens 

vattenkar för uppsamling av varmvatten. Är temperaturen över 40 °C och 

pappersmaskin 12 i drift fungerar värmesystemet oftast utan att ånga behövs. Det finns 

faktorer som pekar på att värmeväxlarna i systemet kan behöva rengöras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Executive summary 

When thermo mechanical pulp is produced refiners are used for beating wood to change 

the fibre structure. Refiners use a lot of electricity and generates a lot of heat. The heat 

generated by the refiners is later on recovered in a system of heat exchangers in order to 

be used for heating in different facilities in the mill. 

The results of the study shows the importance of keeping a high temperature in the 

container gathering the hot water in the pulp mill. If its temperature is above 40 °C and 

paper machine 12 is in operation no additional steam is needed in the observed system. 

There are also reasons to believe the heat exchangers need to be cleaned. 

  



Förord 

I denna rapport sammanfattas ett examensarbete utfört på Stora Ensos pappersbruk i 

Kvarnsveden. Examensarbetet avslutar civilingenjörsprogrammet i energisystem, ett 

samarbetsprogram mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. 

Inledningsvis vill jag framföra ett tack till Stora Enso Kvarnsveden som lät mig 

genomföra examensarbetet för dem på deras pappersbruk. Därtill vill jag rikta ett tack 

till min handledare Torbjörn Holten, som funnits till hands och bistått med hjälp då det 

varit möjligt. Ett stort tack också till operatörerna Mikael Berggren och Anders Eriksson, 

som hjälpt mig på plats i fabriken med diverse saker. 

Slutligen vill jag framföra ett tack till min ämnesgranskare Kjell Pernestål som bidragit 

med synpunkter under arbetets gång. 
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1. Inledning 
För att  introducera läsaren i ämnet ges i detta inledande avsnitt först en bakgrund. 

Därefter beskrivs studiens syfte och mål. Avsnittet avslutas med en ordlista för att 

underlätta läsningen av rapporten. 

1.2 Bakgrund 

För att producera pappersmassa används överblivet material från sågverk, grenar och 

toppar samt utgallrade träd. Träden består av två delar. Den inre delen som innehåller 

användbara cellulosafibrer och den yttre som består av bark. Innan kokningen avlägsnas 

barken för att få en högre massakvalitet. För att sedan tillverka pappersmassa av de 

avbarkade stockarna används olika tekniker. För en mer utförlig beskrivning av 

processen se SCA, 2015. 

En av dessa tekniker är termomekanisk massa (TMP). Här förvandlas stockarna till flis, 

som sedan tvättas ren från sand och partiklar som kan skada processutrustningen. 

Flisen mjukgörs genom upphettning med ånga och matas sedan in i raffinörerna med 

hjälp av vatten. Raffinörerna är stora malmaskiner bestående av två motroterande 

skivor (malsegment). Flisen matas in i mitten och vandrar utåt kanten i skivornas 

kanaler. När den inmatade träflisen nått kanten har skivorna finfördelat den till fibrer. 

De fibrer som inte separerats helt skickas vid silningen till rejektraffinörerna för 

ytterligare behandling. (SCA, 2015; Borg 1993) 

Den använda elenergin i ett pappersbruk används främst i produktionen av 

pappersmassan. Upp emot 60 % av elenergin i raffinörerna återvinns som lågtrycksånga 

(2,3 bar), som till största del används för att torka papperet i pappersmaskinen (SCA, 

2015). Resten av energin följer med massan som värme. Värme som tas till vara för 

uppvärmning av bland annat lokaler. Figur 1 visar i ett Sankey-diagram energibalansen 

för raffinör 11 i massafabriken. 
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Figur 1 - Visar energibalansen för raffinör 11. 

Under årens lopp har värmesystemet, som tar hand om värmeöverskottet, modifierats i 

takt med omstruktureringar och ombyggnationer på pappersbruket. I takt med 

förändringarna har systemet blivit allt svårare att överblicka. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete har varit att ge en ökad inblick i hur värmesystemet och 

dess olika komponenter fungerar och interagerar samt vilka behov det finns av 

uppvärmning och kylning när fabriken går som den ska. 

Examensarbetet har därtill syftat till att undersöka om systemet kan göras mer 

energieffektivt och därigenom minska t.ex. förbrukningen av färskånga (ånga 

producerad av pappersbruket). Utöver dessa åtgärdsförslag ska rapporten även ge 

förslag på hur värmesystemet kan övervakas bättre. 

1.4 Mål 

För att uppfylla syftet har arbetet delats upp i delmål. 

 Det första målet var att ge en överblick av det för tillfället relativt 

svåröverblickade värmesystemet genom att sammanställa det i ett flödesschema 

samt undersöka hur värmen utnyttjas i systemet.  

 För att kunna hitta effektiviseringsåtgärder bestod ett delmål av att hitta de 

faktorer i systemet som fungerar mindre bra.  

 När problemen i systemet är identifierade ska alternativ till en förbättring vad 

gäller energieffektivitet samt övervakning ges (förbättringar av övervakning 

behandlas i bilaga 3). 
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1.5 Ordlista 

Nedan följer en lista på vanligt förekommande termer i rapporten. 

Bakvatten – Samlingsnamn på vatten som förs med massablandningen och vattnas ur i 

olika led i processen. 

Breddning – Då karen får för högt tillskott av vatten rinner vattnet högst upp över karet 

och ut i kanalen. 

Börvärde – Förkortas BV och är det inställda värdet regulatorerna i processen styrs på. 

Friskvatten – Vatten från Dalälven som används i syfte att kyla (kylvatten). 

Glykolvatten – En blandning innehållande 50 % vatten och 50 % glykol. Används i 

ventilationsslingorna för att hindra att det fryser i ventilationsaggregaten. 

Kanal – Avloppssystemet för vatten. 

Leraupplösning – Här värms leran upp och blandas ut. Leran blandas in i papperet för 

att få en speciell yta. Kataloger som Allers och IKEA är det mycket lera i. 

PM11 – Byggnaden där pappersmaskin 11 står. 

PM12 – Byggnaden där pappersmaskin 12 står. 

Pressfiltrat – En sorts bakvatten som fås i pressarna då fiberkoncentrationen i massan 

ökas i pappersmaskinens pressar. 

Spädvatten efter raffinör – Späds in i massan efter raffinören för att erhålla en lägre 

koncentration. 

Spädvatten till raffinör – Späds in i massan mellan malsegmenten för att den inte ska 

bli för torr. 

Ärvärde – Förkortas AV och är det värde som mäts upp i en temperatur- eller 

flödesgivare. 
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2. Teori  
 

2.1 Värmeväxlare och värmeöverföring 

Värmeväxlare är anordningar avsedda att transportera värme från ett medium till ett 

annat. Medierna är oftast olika gaser eller vätskor. Medierna skiljs i regel av en 

skiljevägg genom vilken värmen ska passera från det varmare mediet till det kallare. 

Fördelaktigt är därför att värmegenomgångskoefficienten (k-värdet) för skiljeväggen är 

så hög som möjligt. (Alvarez, 2006) 

Värmeväxlare kan beroende på strömningsriktningen indelas i tre grupper: medströms-, 

motströms och tvärströmsvärmeväxlare. I en medströmsvärmeväxlare (se figur 2) 

kommer temperaturen ut på det varma mediet (Tv2) alltid vara högre än temperaturen 

ut på det kalla (Tk2) eftersom värmeöverföring kräver en temperaturskillnad. I en 

motströmsvärmeväxlare (se figur 3) kan däremot utloppstemperaturen för det kalla 

mediet (Tk2) överstiga den för det varma mediet (Tv2). (Alvarez, 2006) 

 

                                  

Figur 2 -  Visar värmeväxlingen mellan det kalla och varma mediet i en medströmsvärmeväxlare där Tv1 och Tk1 
motsvarar temperaturen in för det varma respektive kalla mediet medan Tv2 och Tk2 ger temperaturerna ut. 
Temperaturen ges i höjdled medan avståndet i horisontell riktning i figuren motsvarar mediernas väg genom 
värmeväxlaren. Temperaturskillnaden mellan ingående temperatur på det varma och kalla mediet ges av v' medan 
temperaturskillnaden ut ges av v''. 

 

                                   

Figur 3 - Visar värmeväxlingen mellan det kalla och varma mediet i en motströmsvärmeväxlare där Tv1 och Tk1 
motsvarar temperaturen in för det varma respektive kalla mediet medan Tv2 och Tk2 ger temperaturerna ut. 
Temperaturen ges i höjdled medan avståndet i horisontell riktning i figuren motsvarar mediernas väg genom 
värmeväxlaren. Temperaturskillnaden mellan ingående temperatur på det varma mediet och utgående temperatur på 
det kalla ges av v' medan temperaturskillnaden mellan utgående temperatur på det varma mediet och ingående 
temperatur på det kalla ges av v''. 
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Tubvärmeväxlaren är enligt Alvarez den vanligaste konstruktionen. Värmeväxlaren 

består av ett paket tuber fästa i tubplattor i vardera ände på det omgivande cylindriska 

skalet. Inuti tuberna flödar det ena mediet medan det andra flödar mellan tuberna. 

Genom att sätta skärmplåtar inuti värmeväxlaren kan flödesvägen genom växlaren 

förlängas. (Alvarez, 2006) 

 

Figur 4 - Bild på en typisk tubvärmeväxlare med flöden och flödesvägar för två medier. Inuti tuberna flödar det ena 
mediet medan det andra flödar mellan tuberna (Nordheat, 2015). 

Fördelarna med en tubvärmeväxlare är dess robusta konstruktion samt dess stora 

flexibilitet i driftstillstånd och tryckområde. Nackdelen med konstruktionen är 

vibrationskänslighet på grund av strömningsinducerade vibrationer samt svårigheterna 

att göra en noggrann teoretisk design. (LTH, 2015) 

Plattvärmeväxlaren består av många korrugerade plåtar som hålls ihop av en övre och 

en nedre bärstång. I hörnen på plattorna finns hål för medierna att flöda. Plattorna hålls 

ihop av två lättmonterade gavelplåtar, vilket gör rengöring av plattorna och ändring av 

antal enkel. (Alvarez, 2006) 

 

Figur 5 - Bild på en typisk plattvärmeväxlare med flöden och flödesvägar. I hörnen på plattorna finns hål för genomflödet 
och pilarna visar ett exempel på mediernas flöde genom värmeväxlaren och dess korrugerade plåtar (Electrotecenergy, 
2015). 
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En fördel med plattvärmeväxlarens konstruktion är att den möjliggör stora värmeytor i 

förhållande till volym (Alvarez, 2006). Utformningen och plattornas korrugering skapar 

dessutom hög turbulens, vilket gör den mer värmeeffektiv (högre k-värde) än en 

tubvärmeväxlare (Alfa Laval, 2015). Plattvärmeväxlaren har också en låg 

nedsmutsningsfaktor. 

Jämför man typiska k-värden för de två värmeväxlartyperna med vatten som medium är 

detta kring 6000-7500 W/m2*K för plattvärmeväxlare medan motsvarande värde för en 

tubvärmeväxlare är 2000-2500 W/m2*K. (Alfa Laval, 2015)  

Värmegenomgångskoefficienten, k, består av värmeöverföringen från det varma mediet 

till värmeväxlarytan genom konvektion, ledning genom värmeväxlarytan samt 

överföring från ytan till det kalla mediet genom konvektion (Alvarez, 2006). Sambandet 

visas nedan i ekvation (1), där    och    är värmeövergångskoefficienterna från den 

varma sidan till värmeväxlarytan och från värmeväxlarytan till den kalla sidan. 

Konduktiviteten för ytan som skiljer medierna åt betecknas   och tjockleken på 

skiljeväggen motsvaras av  . 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

  
         

Vid turbulent flöde ökar konvektionen och värmeöverföringen blir bättre än vid 

laminärt flöde. Detta är på grund av att den påtvingade konvektionen ökar. En ökning av 

turbulensen kan åstadkommas med hjälp av en ökning av Reynoldstalet, vilket kan göras 

med ett ökat flöde. Vid fullt utbildad turbulens når den påtvingade konvektionen sitt 

högsta värde eftersom den är ett resultat av en ökad turbulens. Allt detta ger att 

värmegenomgångstalet varierar med flödet på grund av konvektionen. Genomgångstalet 

kommer alltså att öka med ökat flöde och anta ett konstant värde vid tillräckligt höga 

flöden. (Alftrén m.fl., 2006) 

 

Den överförda mängden värme per tidsenhet dvs. effekten (P) för en värmeväxlare kan 

skrivas enligt ekvation (2), där A är den värmeöverförande ytan och         är 

temperaturskillnaden mellan det kalla och varma mediet. 

 

                      

 

Temperaturskillnaden mellan medierna har dock olika värden i olika punkter i passagen 

genom värmeväxlaren. Det är dock möjligt att införa en logaritmisk 

medeltemperaturdifferens,    , så att effekten kan skrivas enligt ekvation (3). 
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där    kan skrivas som i ekvation (4). 

   
      

  
  

   

         

 

   och     är temperaturskillnaden mellan medierna vid värmeväxlarens in- och 

utgångar. 

Om förluster till omgivningen försummas blir den överförda effekten, P, i ekvation (2) 

samma som ekvation (5). I ekvationen, som visar den avgivna värmeeffekten från det 

varma mediet, motsvaras det varma massflödet av     medan    är den specifika 

värmekapaciteten för det varma flödet. 

                           

Då förlusterna försummas blir även detta detsamma som den upptagna värmeeffekten 

av det kalla mediet. 

                           

Den överförda värmeeffekten i ångvärmeväxlarna ges av  

                                     

där kondensatet har samma tryck som ångan. Entalpin (värmeinnehållet) för ångan 

respektive kondensatet betecknas       och            . 

Vid beräkningarna av de alternativa kopplingarna (se Resultat 5.7) har, med givna 

värden på    ,     ,     samt    för de två medierna ,     (temperaturen ut på det varma 

mediet) och      (temperaturen ut på det kalla mediet) kunnat beräknas med hjälp av 

nedanstående formler ur Alvarez, 2006.  
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2.2 Pinch-teknik 

Pinch-tekniken är en metod som syftar till att optimera användningen av internvärme i 

system av värmeflöden. Internvärmen är den energi som är möjlig att flytta mellan 

flödena i systemet. 

Tekniken går ut på att först sammanställa systemets flöden. Strömmarna kategoriseras 

som varma eller kalla strömmar där varma strömmar är de som har en lägre temperatur 

ut än in efter värmeväxling medan kalla har en lägre temperatur in än temperatur ut. 

Dessa listas med en bestämd starttemperatur och måltemperatur samt hur stort flödet 

är. Flödena sammanställs sedan i ett temperatur-, entalpidiagram ( se figur 6).  

För de tänkta värmeväxlarna i systemet sätts en minimal temperaturdifferens (se figur 

6), dTmin, vilket är den minsta tillåtna temperaturskillnaden mellan en varm och en kall 

ström i värmeväxlaren. Ett lågt dTmin innebär en stor och bra värmeväxlare, vilket 

innebär att mindre extern energi (värme som inte kan tillföras/bortföras mellan flödena 

inom systemet) behöver tillföras systemet. Samtidigt innebär större värmeväxlare en 

högre investeringskostnad. (Linnhoff, 1998) 

Första steget i analysen efter sammanställningen av strömmarna ger (utan att påvisa 

hur värmeväxlarsystemet ska designas) minimumeffekten för extern uppvärmning och 

kylning (se figur 6). (Linnhoff, 1998) 

För att få den mest energieffektiva värmeväxlarlösningen finns tre pinchregler: 

(Pinchen är det temperaturintervall där avståndet mellan en kall och en varm ström är 

dTmin. Pinchtemperaturen är temperaturen i mitten av intervallet) 

1. Transportera inte värme från en ström över pinchen till en under.  

2. Kyl inte någon ström över pinchen med extern kylare. 

3. Värm inte någon ström under pinchen med externa värmare. 

(Diagnostech, 2015) 
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Figur 6 - Visar ett exempel på kompositkurvorna för kalla och varma flöden där den röda kurvan representerar de varma 
flödena medan den blå visar de kalla flödena. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

dTmin 

minsta externa behov av kyla 

minsta externa behov av värme 
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3. Metod 
 

3.1 Arbetets gång 

Det första steget i arbetet var att få en förenklad schematisk bild över det annars 

komplexa värmesystemet i TMP-fabriken. För att åstadkomma detta studerades 

flödesscheman och processbilder över de intressanta delarna av fabriken. Utöver detta 

gjordes rundvandringar i fabriken. 

När första steget avklarats gjordes en sammanställning över vilken information som 

fanns tillgänglig genom MIS (Mill information system, data för temperatur- och 

flödesgivare). Den information som behövdes, men inte fanns tillgång till genom MIS 

räknades fram med befintlig data eller uppskattades med hjälp av flödesscheman. 

Sedan valdes tre perioder ut där produktionen i massafabriken var hög, men då det ändå 

behövdes ånga för spetsvärme (uppvärmning med ånga då inte överskottsvärmen i 

systemet räcker till) i systemet. På grund av nedläggningen av PM11 år 2013 har 

värmesystemet ändrats varför perioder från och med 2014 endast är intressanta för det 

nuvarande värmesystemet. För att kunna jämföra med en period med andra 

driftförhållanden pga. högre utomhustemperatur och högre temperatur på älvvattnet 

valdes dessutom en period under sommaren då produktionen i raffinörerna var hög. 

För att utreda systemets flöden av värme gjordes också ett första steg i en pinchanalys 

av några valda flöden i värmesystemet. Det huvudsakliga syftet med detta var dock att 

ge dem i Kvarnsveden en introduktion till ämnet, vilket var ett önskemål. Det ska också 

tilläggas att det fortsatta arbetet i övrigt inte behandlas med pinch-teknik som verktyg. 

 

3.2 Val av undersökningsperioder 

Värmesystemets funktion är att ta hand om överskottsvärmen som bildas i raffinörerna 

vid produktion av pappersmassan. Därför är perioder med hög produktion, då 

raffinörerna är igång större delen av tiden, mest intressanta. Värmen används sedan för 

uppvärmning av lokaler. Räcker inte värmen till används ånga som spetsvärme. 

Eftersom ett av målen med examensarbetet är att se över vad som kan göras för att 

minska ångförbrukningen blir det naturligt att undersöka hur systemet beter sig vid 

perioder då ånga förbrukas trots att raffinörerna är igång som de ska (dvs. perioder då 

raffinörerna är igång större delen av tiden och mycket överskottsvärme kommer in i 

systemet). Under perioder med låg produktion är flera av raffinörerna avstängda och 

följaktligen kommer mindre värme in i systemet, vilket resulterar i att ångförbrukningen 

ökar. Dessa perioder är av mindre intresse eftersom att det är svårt att förhindra denna 

ångförbrukning. Produceras ingen värme är ångförbrukningen oundviklig. Av intresse 

blir alltså perioder då ånga förbrukas trots en hög produktion av pappersmassa. 
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På grund av ombyggnader och nedläggningar på pappersbruket har förändringar i 

värmesystemet gjorts. 2013 gjordes den sista ändringen i värmesystemet. Detta gör att 

perioderna av intresse att undersöka systemets prestanda återfinns under 2014 till 

nutid. 

Efter att ha jämfört ångförbrukning med effektuttaget i raffinörerna med ovan ställda 

krav på drift har tre perioder valts som särskilt intressanta att undersöka. En fjärde 

period under sommaren undersöktes också för att få en bättre helhetsbild av 

effektbehoven i systemet vid andra driftförhållanden. I tabell 1 visas de undersökta 

perioderna. 

Tabell 1 - De undersökta perioderna. 

Period Början Slut 

1 2014-01-24 2014-02-14 

2 2014-02-19 2014-03-13 

3 2015-02-14 2015-02-25 

4 2014-06-27 2014-07-18 

 

De undersökta perioderna är lika långa förutom period 3. Denna period är kortare 

eftersom det inte gick att hitta en längre tidsperiod då raffinörerna hade en hög 

produktion. 

Då processen är förhållandevis stabil på timbasis (dvs. flöden och temperaturer 

förändras inte så mycket under en timme), men kan variera en del timmar emellan 

används data i form av medelvärden per timme. 

3.3 Utvidgning av systemgräns  

Under arbetets gång har en ny ångförbrukningspost kopplad till TMP-fabriken 

uppdagats. Denna är systemet för hantering av varmvatten i PM12 där varmvatten från 

K109 (uppsamlingskar, se figur 7) försörjer en del av detta system och därför också 

påverkar ångförbrukningen där. 

Dokumentationen vad gäller temperaturer, flöden och ångförbrukning för PM12 är 

förhållandevis dålig. Det går dock att se att ett flöde går till K109 större delen av tiden. 

Efter att ha studerat hur den berörda delen av varmvattensystemet i PM12 beter sig 

visade det sig att en lägre temperatur på flödet verkade hänga samman med en större 

ångförbrukning. Det ska dock sägas att flödet till A006 (ångvärmeväxlare, se figur 8) inte 

har en enskild mätare, utan det är ett totalt flöde till två ångvärmeväxlare som mäts. 
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4. Studerat system 
 

4.1 Schema över värmesystemet i TMP 

I bilden över värmesystemet i TMP har flera ventilationsaggregat i glykolslingan som 

värms genom A405 slagits ihop till ett samlat aggregat. På samma sätt har 

ventilationsaggregaten samt golvvärmeslingorna slagits ihop till ett aggregat i slingan 

som värms av A873. De olika komponenterna i systemet och deras funktion finns 

beskrivna i avsnitt 4.3. 

 

 

Figur 7 - Schema över värmesystemet i TMP där de olika komponenterna  i systemet och deras funktioner finns beskrivna 
i avsnitt 4.3. 

4.2 Schema över berörd del i PM12 

I figur 8 visas den del av varmvattensystemet i PM12 som inkluderar flödet från 

vattenkar K109 i TMP. Figuren visar utvidgningen av systemgränsen som beskrevs i 

avsnitt 3.3. Det uppvärmda friskvattnet som går in i K703 kommer från en annan del av 

PM12 och spritsvattnet är till för att spola rent virorna i pappersmaskinen. De olika 

komponenterna i systemet och deras funktion finns beskrivna i avsnitt 4.3. 
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Figur 8 - Schema över den del av vattensystemet i PM12 som berörs av varmvattenflödet från K109. De olika 
komponenterna i systemet och deras funktion finns beskrivna i avsnitt 4.3. 

 

4.3 Komponentlista med funktionsbeskrivning 

Nedan följer en lista på olika komponenter och deras funktion i systemet. 

Värmesystemet och dess komponenter finns uppritat i figur 7 och 8 i del 4.1 och 4.2 av 

rapporten. För de viktiga reglerfunktionerna ritas scheman upp med tillhörande 

börvärden för temperaturer och flöden. Observera att inte alla omkringliggande 

temperaturer eller flöden märks ut i figurerna då de varierar beroende på driftsituation. 

Inte heller ritas en fullständig krets ut, bara valda delar från figur 7 och 8 nödvändiga för 

att förstå principen för regleringen.  

Raffinörer  – Totalt finns 12 raffinörer med olika stor installerad effekt. Av dessa är sju 

primärraffinörer, tre postraffinörer och två rejektraffinörer. Raffinörerna finns inte 

utritade i figur 7 och 8, men värmen som bildas då raffinörerna är igång samlas upp i 

K807. 

Tub- och plattvärmeväxlare (motströms) – Systemet innehåller fem tubvärmeväxlare 

och två plattvärmeväxlare. 

Ångvärmeväxlare – I systemet finns också tre ångvärmeväxlare. Ångvärmeväxlarna 

fungerar så att ångan förs in i växlarna och kondenserar på rören som transporterar det 

kalla mediet och ska tillföras värme. 

(TMP utrustning nya fabriken, 2015)  

Uppsamlingskar 

K807 – Vattenkar som samlar upp varmt bakvatten från processen (överskottsvärme 

från raffinörerna). 
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K109 – Vattenkar som samlar uppvärmt friskvatten från TMP:s värmeväxlarsystem. 

K703 – Vattenkar i byggnaden för pappersmaskin 12. Samlar upp varmvatten för 

användning till bland annat spritsvatten till pappersmaskinen för rengöring av viror. 

Värmeväxlare 

A539 – Tubvärmeväxlare som kyler bakvattnet från K807. 

A881 – Plattvärmeväxlare som kyler bakvattnet från K807. 

A405 – Tubvärmeväxlare som används för att överföra överskottsvärme från K807 till 

glykolvattnet som tillför värme till ventilation och leraupplösning. 

A406 – Ångvärmeväxlare. Använder 2 bars ånga för spetsvärme till glykolvattnet då den 

överförda värmen i A405 inte räcker till. 

A608 – Tubvärmeväxlare. Används för att kyla ner bakvatten från K807 som sedan 

används till spädvatten i raffinörerna R11-R19 istället för friskvatten. 

A873 – Plattvärmeväxlare. Använder det uppsamlade varmvattnet i K109 för 

uppvärmning av glykolvatten som i sin tur värmer ventilation i kontor, omklädningsrum 

och vatten i golvvärmeslingor.  

A874 – Ångvärmeväxlare. Använder 10 bars ånga för spetsvärme då den överförda 

värmen i A873 inte räcker till. 

A402/403 – Två stycken likadana seriekopplade tubvärmeväxlare. Används för att kyla 

pressfiltrat (bakvatten) för utblandning av massan efter raffinörerna R31-R33. 

A006 – Ångvärmeväxlare. Använder 2 bars ånga för spetsvärme då den överförda 

värmen i värmeåtervinningstornet inte räcker till. 

Våv-torn – Värmeåtervinningstorn. Ett av värmeåtervinningstornen som återvinner 

värmen i varmluften från pappersmaskin 12s torkparti. 

 

4.4 Viktiga reglerfunktioner i systemet  

A405 – Bakvattenflödet från K807 till A405 styrs med en reglerventil kopplad till en 

temperaturgivare inne i glykolkretsen där börvärdet på temperaturen är 50 °C. Ökar 

uppvärmningsbehovet sjunker temperaturen i glykolkretsen. För att hålla temperaturen 

på 50 °C i glykolslingan öppnas ventilen mer och ett större bakvattenflöde går till A405. 

Tanken är att A405 ska täcka hela värmebehovet, men i de fall den överförda värmen i 

värmeväxlaren inte räcker till används ånga i A406. 

Ångvärmeväxlare A406 – Ångflödet styrs med hjälp av en temperaturgivare efter 

värmeväxlaren med ett börvärde på 45 °C. Om glykolvärmeväxlaren (A405) inte kan 
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höja temperaturen till 45 °C på glykolvattnet används ånga i A406 för att höja 

temperaturen. 

I figur 9 visas den delen av kretsen som innehåller A405 och A406. Figuren innehåller 

börvärdena för temperaturen på glykolvattnet samt flödet på glykolvattnet. Flödet antas 

vara 60 l/s, vilket är det pumpen är dimensionerad för. 

 

Figur 9 - Schema över den del av systemet som berörs av regleringen för A405 och A406 med inritade börvärden. 

 

A873 – Om temperaturen i K109 är lägre än temperaturen på glykolvattnet ut från A873 

plus fem grader slås vattenflödet från K109 till värmeväxlaren av på grund av att 

glykolvattnet då inte värms upp tillräckligt (för mer information se avsnitt 5.6.1). 

Börvärdet på glykolvattnet ut från A873 är under studieperioden ställt till 35 °C. 

 Ångvärmeväxlare A874 – Ångflödet styrs på samma sätt som för A406, men på ett 

lägre börvärde eftersom att värmen som hämtas från K109 håller en lägre temperatur 

än K807. Börvärdet ut från värmeväxlaren brukar vara satt till ca 30 °C. Kan inte A873 

höja temperaturen på glykolvattnet till 30 °C används ånga i A874 för att höja 

temperaturen. 

I figur 10 visas den delen av kretsen som innehåller A873 och A874. Figuren innehåller 

börvärdena för temperaturen på glykolvattnet samt flödet på glykolvattnet. Flödet antas 

vara 30 l/s, vilket är det pumpen är dimensionerad för. 
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Figur 10 - Schema över den del av systemet som berörs av regleringen för A873 och A874 med inritade börvärden. 

 

K123 och A402/403 – Flödet av pressfiltrat från K123 bestäms av hur mycket 

spädvatten som behövs till massan efter raffinörerna R31-33. Kylflödet regleras 

beroende på vilken temperatur som önskas på pressfiltratet ut ur värmeväxlarna, vilket 

är kring 30 °C (gärna lägre). I figuren nedan visas ett schema över den berörda delen av 

systemet. 

 

Figur 11 - Schema över den del av systemet som berörs av regleringen för kylning av bakvatten för spädning efter R31-33 
med inritade börvärden. 

 

K807 – Bakvattenflödet är konstant på ungefär 90 l/s till PM11. Kylvattenflödet styrs på 

temperaturen ut från karet och in i slingan som värmer upp PM11. Är temperaturen ut 

högre än börvärdet ökar kylflödet genom A539 och A881 och är den för låg minskar 

kylflödet. Börvärdet för temperaturen i K807 låg under större delen av studieperioden 

på 79 °C. Figur 12 visar schemat för kretsen som kyler K807. 

 

Figur 12 - Schema över den del av systemet som berörs av regleringen för kylning av K807 med inritade börvärden. 
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K109 – Saknar reglering med avseende på temperatur. Det finns dock en nivågivare som 

vid låg nivå i karet gör att det fylls på med friskvatten. 

Ångvärmeväxlare A006 – Ångflödet styrs på börvärdet för temperaturgivaren efter 

värmeväxlaren, vilket brukar vara ställt till ca 55 °C . Ligger ärvärdet under börvärdet 

efter A006 öppnas ångventilerna.  

Ventilavlänkning förbi våv-torn direkt till A006 – Ventilen är till för att avlänka 

vatten förbi återvinningstornet. Ventilen öppnas för avlänkning av flödet vid två fall. I 

första hand öppnas den då pappersmaskinen stoppas eftersom det då inte kan 

återvinnas någon värme i värmeåtervinningstornet. Andra läget då den öppnas är då 

ärvärdet för temperaturgivaren i K703 är högre än börvärdet för temperaturen i karet. I 

figur 13 redovisas schemat för den del av systemet som berörs av de ovan beskrivna 

reglerfunktionen. 

 

Figur 13 - Schema över den del av systemet som berörs av regleringen för vatten till värmeåtervinningstornet och ånga i 
A006 med inritade börvärden. 
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5. Resultat 
 

5.1 Kompositkurvor och externa behov 

Analysen kräver att behoven av uppvärmning samt kylning av flödena är stationära. I 

detta exempel används strömmarna genom värmeväxlarna A539, A881, A402/403, 

A608 och A873, där de antas vara stationära flöden med start och måltemperaturer 

valda till medelvärden från period 1 och börvärden. Måltemperaturerna för de kalla 

strömmarna av varmvatten till K109 sätt till 50 °C medan måltemperaturen på 

bakvatten till spädning före (bakvatten genom A608) och efter (bakvatten genom 

A402/403) raffinörerna  sätts till 30 °C. Strömmarna finns givna i tabell 18 i bilaga 1. 

Temperaturskillnaden dTmin antas vara 10 °C, vilket enligt Linnhoff är ett typiskt värde 

för den här typen av process. 

Figur 14 visar strömmarna sammanställda i en kall och en varm kompositkurva. 

 

Figur 14 - Visar kompositkurvorna för de behandlade strömmarna i värmesystemet i TMP där den röda kurvan motsvarar 
den varma kompositkurvan medan den blå visar den kalla. 

 

I det här fallet erhålls en pinchtemperatur på 75,2 °C. Pinchtemperaturen är inte möjlig 

att se i figur 14 utan kan ses i en annan typ av kompositkurva (Grand composite curve, 

se bilaga 1, för mer information se Linnhoff, 1998). Den erhållna pinchtemperaturen ger 

i kombination med pinchreglerna att strömmar med temperaturer över 80,2 °C inte ska 

värmeväxlas med strömmar med temperaturer under 70,5 °C. Anledningen till att 
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växling inte ska ske över pinchen är att högvärdig värme förbrukas när lågvärdig värme 

istället kunde ha använts, vilket leder till ett mindre effektivt utnyttjande av värmen. Ett 

pinchbrott som kan tänkas ske i värmeväxlarsystemet är vid andra driftfall då 

glykolslingan spetsvärms med ånga (extern värme) i A873 (och A406) trots att det inte 

finns något externt värmebehov. Uppvärmning med ånga sker dock bara under period 1 

då uppvärmningen av vattnet till K109 inte fungerar som det ska på grund av en låg 

temperatur i K807. 

Fungerar systemet som det ska finns det inget behov av extern värme, men ett externt 

kylbehov. Detta effektbehov är som minst 164,6 kW. 
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5.2 Medeleffekter och temperaturer för perioderna 

För att se hur systemet presterar i olika driftlägen och för att få en grund för vidare 

analys av systemet med potentiella förbättringsmöjligheter undersöktes till att börja 

med de olika effektbehoven. Vid beräkningarna försummas förlusterna till omgivningen 

och den överförda värmeeffekten kan beräknas med ekvationerna (5), (6) och (7) från 

teoridelen av rapporten. 

Det var svårt att beräkna medeleffekten i period 2 för PM11 eftersom 

temperaturmätaren inte verkade fungera som den skulle. Ändå tas ett medelvärde på de 

värden där temperaturgivaren fungerade. 

I tabellen nedan presenteras medelvärden för effekter och temperaturer för relevanta 

delar av systemet. 

Tabell 2 - Visar medeleffekter och medeltemperaturer för olika delar i systemet under de fyra perioderna. 

 
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 

PM 11 (kW) 1123 306 491 0 

A539 (kW) 2983 3999 6405 5704 

A881 (kW) 2066 1466 842 1636 

A881+A539 (kW) 5044 5465 7247 7340 

Hela slinga 1 (kW) 6172 5771 7738 7340 

A402/403 (kW) 5667 5680 6153 6174 

A608 (kW) 3514 1167 4154 2976 

A405 (kW) 1704 1610 1093 108 

A406 (kW) 188 254 0 0 

A405+A406 (kW) 1892 1864 1093 108 

A617 (kW) 101 0 100 83 

A873 (kW) 1347 1206 494 161 

A874 (kW) 211 35 495 0 

873+874 (kW) 1558 1241 989 161 

temp K109 °C 40,73 40,56 34,88 39,28 

temp K807 °C 80,15 79,75 75,13 81,15 

total medeleffekt raffinörer (MW) 116 114,5 126 116 

utomhustemperatur medel °C -1,81 2,69 0,78 17,29 

  

5.2.1 Kommentarer till medelberäkningar  

PM11: Jämförs bakvattenflödena genom värmeväxlaren i PM11 är det högre hela första 

perioden och i början av andra, men minskar sedan en bit in i mars. Detta är logiskt 

eftersom att det blir varmare då och behovet av uppvärmning minskar följaktligen. 

Jämförs de fyra perioderna inbördes stämmer de hyfsat bra överens med hur 

effektbehoven borde vara i förhållande till utomhustemperaturen, som avgör hur stort 

effektbehovet är. Första perioden är det kallast och effektbehovet är därför störst där 

medan det under sommaren inte finns något uppvärmningsbehov. 
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A402/403 och A608: Effektbehovet här beror av hur pass länge raffinörerna är i drift 

samt vilket BV som är inställt på bakvattnet efter det passerat värmeväxlarna. Är 

raffinörerna igång under en längre tid ökar kylbehovet. Kylbehovet ökar också då BV på 

temperaturen ut på bakvattnet ställs lägre. 

A539 och A881: Jämförs period 1 och 2 blir effektbehovet mindre i period 1 eftersom 

bakvattnet under denna perioden kyls av mer mot PM11 och inte behöver kylas av lika 

mycket i A539 och A881. Det totala effektbehovet i slingan är ungefär detsamma för 

period 1 och 2, vilket det borde vara. 

Under period 3 ökar effektbehovet. Detta är en effekt av att BV ställts ner med fem 

grader i K807, vilket gör att kylbehovet ökar. Varför effekten är så låg i A881 jämfört 

med A539 är oklart, men skulle kunna vara ett resultat av en nedsmutsad 

värmeöverföringsyta i kombination med att A881 inte klarar av det höga flödet av 

kylvatten. 

Under sommaren är kylbehovet av K807 större. Anledningen är, enligt Mikael Berggren, 

ett större överskott på ånga i raffinörerna då pannan är för stor och mer ånga än vad 

som behövs produceras. Då det är kallare ute finns ett större behov av ånga för 

uppvärmning samt att Borlänge energi tar ut fjärrvärme med hjälp av ångan. Detta gör 

att mer värme kommer till K807 och måste kylas bort. Dessutom går rör utomhus, vilket 

ger en större omkringliggande kylning vid kallare väderlag.  

A405 och A406 (glykolslinga): Effektuttaget stämmer bra sinsemellan perioderna och i 

förhållande till utomhustemperatur med undantag för period 2 som har ett högre 

effektuttag än i period 3 trots att det är varmare under den perioden. 

A873 och A874 (glykolslinga): Vad gäller effektbehovet för de olika perioderna i 

förhållande till utomhustemperatur stämmer det bra så när som på period 2 då det är 

högre än period 3 trots att det är varmare ute under perioden. Dock leder inte det 

onödigt höga effektbehovet i ventilationsslingan till några större ångkostnader (se 5.5 

Resultat). 

Jämförs effektbehovet i glykolslingan i period 3 med period 1 och 2 är det lägre. Trots 

detta förbrukas ånga. Det beror på att temperaturen i K109 är lägre under period 3 och 

att det därför går att växla över mindre värme i A873. Dessutom gör regleringen att det 

slutar gå vatten till A873 när temperaturen i K109 blir för låg. 

Glykolslingorna (uppvärmning av ventilation och golvvärme): Period 2 har högre 

uppvärmningseffekt (i båda glykolslingorna) än period 3 trots att det är varmare ute då. 

Detta kan vara för att ventilationen har ställts på ett högre BV under den tiden och att 

det därför krävs en högre effekt. Undersöks period 3 är det varmare ute och 

uppvärmningen i ventilationen klarar sig utan att spetsa med ånga i A406 (detta trots att 

även temperaturen i K807 är lägre då jämfört med övriga perioder). Detta ger att 

systemet antagligen klarat sig utan att spetsa med ånga under period 2 också ifall 
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ventilationen varit inställd på ett mindre effektuttag. Att i framtiden ha bättre koll på 

vilket effektbehov som krävs kan vara bra för att förhindra onödig förbrukning av ånga.  

Under period 1 verkar ångförbrukningen (i A406 och A874) mestadels sammanfalla 

med tidpunkter då temperaturen i K807 dippar något från det inställda börvärdet, vilket 

det gör om några raffinörer stängs av. Denna ångförbrukning är därför svår att göra 

något åt. Kommer det inte in tillräckligt med värme i systemet måste extern 

uppvärmning förekomma.  

Jämförs period 1 och 2, som har ungefär samma effektbehov, blir frågan varför inte A405 

klarar av att leverera lika stor effekt under period 2 jämfört med period 1. Studeras 

perioderna ser det ut som att det under period 2 går mindre bakvatten till A405 

eftersom att glykolvattnet i slingan värms med en lägre effekt. 

Temperaturer i K807 och K109: Temperaturen i K807 är ungefär samma under period 1 

och 2 medan den är lägre i period 3 och lite högre i period 4. Anledningen till att den är 

lägre i period 3 är att BV ställts ner för temperaturen i karet. Orsaken till att den är lite 

högre i period 4 är att det under sommaren kommer mer överskottsvärme till K807 och 

att det är svårare att kyla ner karet till önskade 79 °C. 

Temperaturen i K109 följer kylbehovet som finns. Blir kylbehovet större som i period 3 

på grund av nedställt BV eller högre överskott på värme som i period 4 kommer större 

mängder kylvatten användas för att kyla, vilket resulterar i högre flöden till K109 med 

lägre temperatur. 
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5.3 Prestanda för systemets värmeväxlare  

I den här delen av rapporten redovisas den beräknade prestandan för värmeväxlarna i 

systemet i TMP-fabriken. Alla värmeväxlare är motströmvärmeväxlare. Då det endast 

finns temperaturgivare före A402 och efter A403, som är seriekopplade, ses dessa två 

som en stor värmeväxlare. 

All data som använts är, som tidigare nämnts, timbaserade medelvärden och i de här 
beräkningarna är det information från period 1 som använts. Prestandan för 
värmeväxlarna dvs. kA-värdet har sedan räknats ut för varje timme med timmedel av 
temperaturerna. Då k-värdet beror av flödet samt att vissa temperaturgivare ger 
felaktiga värden vid låga flöden har villkor sats på minimumflöden för bakvatten och 
friskvatten. De värden som presenteras i tabell 3 är ett medel av de timvärden för kA-
värdena som uppfyllde villkoren för flödena. 
 
Tabell 3 - Prestanda över olika värmeväxlare i systemet där första kolumnen visar beräknat kA-värde med hjälp av 

driftdata och den andra beräknat kA-värde med beräkningsdata från leverantören. 

Värmeväxlare kA, driftdata (kW/K) kA, beräkningsdata leverantör (kW/K) 

A539 157 200 

A881 59 saknas 

A608 172 saknas 

A405 saknas saknas 

A402/403 411 843 

A873 265 709 
(RAMAB, 2004; RAMAB, 2008; Alfa Laval, 2005) 

I fallen A539, A873 och A402/403 finns värmeytor angivna via produktblad och är ca 

130 m2, 220 m2 respektive 240 m2 (area för var och en av A402 och 403). Divideras kA-

värdet givet av beräkningsdata med angiven värmeyta erhålls k-värden någorlunda 

överensstämmande med de typvärden Alfalaval ger (se teoridel).  

Jämförs den beräknade prestandan med hjälp av driftdata med den beräknade 

prestandan med hjälp av beräkningsdata är den erhållen med driftdata lägre, vilket 

kanske inte är så konstigt. Anledningen till den lägre prestandan kan vara att 

värmeväxlarna är nedsmutsade, men kan också vara att lägre flöden än värmeväxlarna 

är dimensionerade för går genom dem. Enligt beräkningarna presterar A881 sämst. 

Denna växlare har under sommaren rengjorts och ska nu vara i bättre skick enligt 

operatörs utsago. Under rengöringen konstaterades att en stor mängd fibrer fastnat i 

växlaren, vilket lett till sänkt överföringskapacitet av värme. Detta skulle även kunna 

vara orsaken till den lägre prestandan för de övriga värmeväxlarna.  A402/403 är de 

växlarna som presterar sämst i förhållande till beräkningsdata. Jämförs flödena i 

beräkningsdata från leverantören med de flöden som egentligen går genom dem är 

dessa mycket lägre. Leverantören trycker dessutom på vikten av att hålla ett högt flöde 

för att minska risken för nedsmutsning. Förutom detta så ger ett lägre flöde lägre 

turbulens och därmed lägre prestanda. 
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5.4 Flöden och förluster i uppsamlingskar K109   

Ångförbrukningen är främst kopplad till temperaturen i K109 i kombination med 

uppvärmningsbehovet i lokalerna och varmvattenflödet till K703. På grund av 

breddningen av K109 samt vattenflödet genom A873, som båda går till kanalen, är det 

här systemet spiller bort mest energi. 

Nedan återfinns en tabell som visar medelflöden in i K109 för perioderna samt en över 

andelen av tiden under perioderna som K109 breddas.   

 

Tabell 4 - Visar flöden och temperaturer till karet K109 under de olika perioderna. 

Period 3 Flöde (l/s) Temperatur °C 

A539/881 62,5 29,3 

A402/403 34 44,9 

A608 31,1 33,7 

Totalt 127,6 34,5 

Period 4 Flöde (l/s) Temperatur °C 

A539/881 58,8 45,9 

A402/403 73 36,1 

A608 32 38,3 

Totalt 163,8 40 
 

Anledningen till att det är ett så pass lågt medelflöde från A608 under period 2 är att det 

verkar gå ett lågt bakvattenflöden från K807. En anledning till detta skulle kunna tänkas 

vara att R11-R19 är i drift under kortare tid denna perioden, men så är inte fallet. 

Tabellen ovan visar att flödet från A608 under alla perioderna bidrar till att kyla ner 

K109. Trots att A608 visar upp ett högt kA-värde ges ett flöde med låg temperatur till 

K109. Anledningen är att det varma vattnet från K807 blandas ut med kallare bakvatten 

för att bibehålla ett högt flöde i A608, vilket gör att friskvattnet värms upp till en lägre 

temperatur på grund av den lägre temperaturdifferensen mellan medierna. Det kan vara 

bra med en lösning där A608 förses med varmare bakvatten.  

Tabell 5 - Andelen av tiden K109 breddas under de fyra perioderna. 

 
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 

Andel tid breddning (%) 29 25 72 95 
 

Den bortspillda energin för de olika perioderna kommer ifrån, då ingen breddning sker, 

vattenflödet som går genom A873 och sedan ner i kanalen. Den bortspillda energin 

räknas då som den energi det krävs för att värma upp det bortspillda vattenflödet från 

älvtemperatur till temperaturen efter A873. Vid breddning adderas det bortspillda 

flödet med flödet som breddar karet, vilket är skillnaden mellan in- och utflöden. Den 

Period 1 Flöde (l/s) Temperatur °C 

A539/881 24,5 56,7 

A402/403 27,3 51,25 

A608 24,2 36,28 

Totalt 76 48,2 

Period 2 Flöde (l/s) Temperatur °C 

A539/881 30,2 45,5 

A402/403 31,6 45,2 

A608 8,4 35,4 

Totalt 70,2 44,2 
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bortspillda energin på grund av breddningen räknas som den energi som krävs för att 

värma flödet från älvtemperatur till temperaturen i K109.  

Det finns egentligen ett till flöde från K109 som går till spädning i raffinörerna R31-33, 

men då ingen mätning finns av detta flöde samt att det på uppgift av operatör Mikael 

Berggren är ett förhållandevis litet flöde, försummas detta flöde i beräkningen. 

Tabell 6 visar medeleffekt och energiförlust för det bortspillda flödet för de olika 

perioderna.  

 

Tabell 6 - Medeleffekten för det bortspillda flödena samt vilken energiförlust de motsvarar under en 21-dagarsperiod. 

Period Medeleffekt förluster (kW) Förluster 21 dagar (kWh) 

1 3041 1532735 

2 2696 1358795 

3 7056 3556143 

4 9740 4908866 
 

Den energi som annars spills bort skulle kanske vintertid kunna användas till att tina 

bark. Vidare arbete skulle kunna undersöka om det finns några andra tillämpningar 

denna energi skulle kunna användas till. 

5.5 Ångförbrukning och kostnad   

I detta avsnitt redovisas den beräknade kostnaden för den förbrukade ångan under de 

olika perioderna. För att få förbrukningen multipliceras medeleffekten med tiden. Då 

period 3 inte är lika lång som de övriga perioderna multipliceras periodens medeleffekt 

med tiden för de övriga perioderna.  

På uppgift av Anders Jons beräknas kostnaderna utefter ett pris på 0,17 kr/kWh för 2-

barsångan och 0,27 kr/kWh för 10-barsångan. I tabellen nedan återfinns en 

sammanställning över ångförbrukningen med tillhörande kostnad i TMP-fabriken för 

perioderna.  

Tabell 7 - Ångförbrukning samt kostnad för uppvärmning av ventilation till lokaler och golvvärme under en 21-

dagarsperiod för de två ångvärmeväxlarna i TMP. 

Period Ångförbrukning A406 (kWh) Ångförbrukning A874 (kWh) Kostnad (kr) 

1 94521 106088 44713 

2 127962 17500 26479 

3 0 249644 67404 

4 0 0 0 
 

Nedan visas en tabell över den beräknade kostnaden för uppvärmning av flödet från 

K109 till PM12. Eftersom det inte finns någon flödesgivare för ångflödet till A006 antas 
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det gå ånga då temperaturen före A006 är lägre än temperaturen efter A006. Beroende 

på villkoren för avlänkning förbi värmeåtervinningstornet (se avsnitt Viktiga 

reglerfunktioner i systemet) beräknas flödet värmas upp antingen från temperaturen 

efter att ha passerat värmeåtervinningstornet eller från temperaturen i K109. 

Tabell 8 - Medeleffekt, ångförbrukning och kostnad i ångvärmeväxlaren i PM12 under en 21-dagarsperiod. 

Period Medeleffekt A006 (kW) Ångförbrukning A006 (kWh) Kostnad (kr) 

1 216,5 109122 18551 

2 383,2 193137 32833 

3 923,9 465651 79161 

4 348,4 175590 29850 

Hela 
2014 638,6 5594230 951019 

 

Då temperaturen på vattnet från K109 är högre än 40 °C räcker värmeåtervinningen i 

tornet oftast till och ingen ånga behövs. Det kan dock vara önskvärt att hålla en högre 

temperatur och på så sätt få en liten buffert dvs. att trots en lägre produktion i 

raffinörerna så kommer vatten till K109 med lite högre temperatur än det annars skulle 

göra. Detta kan kräva bättre värmeväxlare. Period 4 då stora mängder vatten med en låg 

temperatur kommer till K109 är ett annat exempel på när bättre värmeväxlare skulle 

kunna minska ångförbrukningen.   

Det bör tilläggas att delar av ångförbrukningen inte går att få bort på grund av att det vid 

vissa perioder då raffinörerna inte är igång för fullt och levererar värme till systemet 

automatiskt blir så att temperaturerna i systemet och därmed K109 sjunker. 

5.6 Ångförbrukning kopplad till A873 

Nedanstående avsnitt behandlar ångförbrukningen kopplad till uppvärmning av lokaler 

med hjälp av A873.  

När effektbehovet är som störst i period 1 är det som kallast ute (ca -10 °C) och ligger då 

på 2000-2200 kW, vilket A873 klarar av att tillgodose så länge temperaturen i K109 är 

ca 40-44 °C. 

Exempel:  Om temperaturen i K109 är 35 °C (inte alls ovanligt under vissa perioder) och 

att flödet från K109 till A873 är på 50 l/s som A873 är dimensionerad för, blir 

effektuttaget ungefär 1900 kW. Skulle temperaturerna gå ner mot -10 °C räcker då inte 

A873 till och ånga måste tillsättas med en effekt som motsvarar ca 100-300 kW. 

Observera att om vi har ett så stort flöde som 50 l/s från K109 så ökar risken att K109 

fylls på med kallvatten p.g.a. nivåregleringen (se avsnitt Viktiga reglerfunktioner i 

systemet), vilket i sin tur leder till ännu lägre temperatur i K109. Det leder i sin tur till 

att A873 inte kan producera samma effekt, vilket innebär en högre ångförbrukning. 

Observera att 2014 var ett rekordvarmt år (SMHI, 2014), vilket betyder att A873 var 

hjälpt av det varma klimatet och att det med fler timmar under -10 °C antagligen skulle 
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innebära en ännu större ångförbrukning. I figur 15 som visar ett varaktighetsdiagram 

över 2014 urskiljs att det inte är många timmar under året som temperaturen ligger 

under -10 °C.  

 

 

Figur 15 - Varaktighetsdiagram för utomhustemperaturen i Borlänge under året 2014 med data från Freiholtz 2014. 

5.6.1 Kommentar till reglering A873 

Om temperaturen i K109 är lägre än temperaturen på glykolvattnet efter A873 betyder 

det att glykolen har värmt upp vattnet från K109 och inte tvärtom. Sätts istället ett 

villkor som stänger av flödet då temperaturen i K109 är lägre än temperaturen på 

glykolvattnet efter A873 plus 5 °C slår flödet från K109 av snabbare dvs. "plus 5 °C" är 

till för att slå av då det inte värmer upp tillräckligt. Dock kan det bli så som i period 3 då 

det inte går något vatten från K109, men då temperaturen före A873 är 28 °C (samma 

som efter A873 eftersom inget flöde från K109 går) och temp i K109 är 33 °C dvs. att det 

fortfarande skulle kunna värma lite i alla fall. Med tanke på att breddning kan inträffa 

samtidigt blir resultatet dessutom att detta vatten som kunde användas till att värma 

upp glykolvattnet (om än lite) bara spills över K109. 

Flödet borde kanske styras på en temperaturgivare på glykolvattnet innan A873, som 

slår av flödet då temperaturen på glykolen in i A873 är högre än temperaturen i K109 

dvs. då inte glykolvattnet kan värmas. För att säkerställa ett högre utbyte i 

värmeväxlaren kan ett villkor på en temperaturskillnad mellan ingående vatten från 

K109 och ingående glykolvattenläggas till.  

Förslagsvis kan temperaturskillnaden sättas till fem grader. Observera att detta blir 

fallet även i nuläget då vattnet slås av. Temperaturen efter A873 är då samma som 

temperaturen före A873. Vattnet kommer då inte slå på förrän temperaturen på 

ingående glykolvatten är mer än 5 °C lägre än temperaturen i K109. 
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Exempel: Temperatur i K109=30 °C. Detta ger då att temperaturen på glykolvattnet 

måste vara 25 °C för att vattnet från K109 ska slås på igen. Är det högre än 25 °C t.ex. 26 

°C blir temperaturen i K109< temperaturen efter A873 + 5  (30<26+5) och flödet är 

fortsatt avstängt. 

Även fast en ändrad styrning inte skulle ge några större skillnader i praktiken kan en 

styrning på temperaturen före A873 uppfattas mer lättöverskådlig. 

 

5.7 Alternativa kopplingar 

I nedanstående del av rapporten undersöks några alternativa kopplingar till systemet. 

Det undersöks ifall de skulle kunna effektivisera processen vad gäller lägre flöden, högre 

temperatur på vattnet till K109, ökad energianvändning samt ifall en ny koppling 

innebär att inte alla värmeväxlare behövs.  

Ett lägre flöde innebär att mindre pumpkraft krävs. Ett lägre flöde med högre 

temperatur till K109 skulle kunna bidra med två positiva effekter, dels att en högre 

temperatur ger ett minskat behov av spetsånga (i A874 och A006) dels att ett lägre 

inflöde till K109 skulle innebära mindre breddning och därmed lägre förluster.  

De alternativa kopplingarna utvärderas sedan med hjälp av driftdata för medel och 

maxfall av flöden för period 1 och 4. Period 1 representerar den kalla delen av året 

medan period 4 representerar den varma.  

I tabellerna som redovisar resultaten av de olika kopplingarna benämns temperaturen 

ut på det varma mediet (bakvattnet) Tv-ut medan det kalla mediets (friskvattnets) 

temperatur ut benämns Tk-ut. De olika temperaturerna ut beräknas med hjälp av 

ekvation (9) och (10), se teoridel. Excel har använts som hjälpmedel vid beräkningarna.  

5.7.1 Alternativ 1 

Jämförs medeleffekten som A539 överför med effekten den är dimensionerad för att 

leverera (6100 kW) är den lägre i period 1. Denna koppling avser att undersöka om det 

finns möjlighet att utnyttja A539 mer och dessutom i så hög grad att A881 kanske inte 

behövs. 

Figur 16 visar ett schema över den alternativa kopplingen och tabell 9 och 10 visar 

resultaten av beräkningarna för olika driftfall. 
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Figur 16 - Schema över kopplingsalternativ 1. 

Tabell 9 -  Flöden av bakvatten och friskvatten samt temperatur ut på dessa för den befintliga och alternativa kopplingen 

för medelfallet under period 1. 

Koppling 1 (medel period 1) Tv-ut (°C) Flöde bakvatten (l/s) Tk-ut (°C) efter A539 Flöde friskvatten (l/s) 

Befintlig koppling 59,9 88,5 56,7 24,5 

Ny koppling 59,9 88,5 57,5 22 
 

Vid medelfallet gör inte A881 någon större skillnad på flödenas temperaturer varför 

endast temperaturerna ut efter A539 redovisas. 

Tabell 10 -  Flöden av bakvatten och friskvatten samt temperatur ut på dessa för den befintliga och alternativa 

kopplingen för maxfallet under period 1. 

Koppling 1 (maxfall period1) Tv-ut (°C) Flöde bakvatten (l/s) Tk-ut (°C) Flöde friskvatten (l/s) 

Befintlig koppling 49,2 89,5 41,6 57,3 

Ny koppling 50,3 89,5 38,4 57,3 
 

Skillnaden mellan den nya och den befintliga är att friskvattnet går igenom A539 först. 

På detta sätt erhålls en större temperaturskillnad varför värmeväxlaren kommer att 

kunna utnyttjas bättre. Då A539 är nyare och enligt beräkningarna av kA-värden har 

högre prestanda testades ifall A539 möjligen kunde klara av kylningen av bakvatten på 

egen hand. 

För medelflödena och medelkylbehovet ser A539 ut att kunna klara av att kyla av 

bakvattenflödet från K807 på egenhand (dvs. Tv-ut är samma för kopplingarna) medan 

detta visade sig vara svårt när maxbelastning råder. 

De olika kopplingarna får dock liknande temperaturer ut på flödena, vilket kanske inte 

är så konstigt då det är samma värmeväxlare och samma inflöden och temperaturer in 

som behandlas om än i annan ordning in i växlarna. 

 

5.7.2 Alternativ 2 a och b 

Undersöks flödena av bakvatten och kylvatten genom A402/403 under period 1ligger 

dessa i medel på ungefär 42 l/s respektive 27 l/s med toppar kring 60 l/s på både 
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friskvatten och bakvatten beroende på hur börvärdet på temperaturen ut på 

spädvattnet efter R31-33 är ställt. De flöden en seriekoppling av A402 och A403 är 

dimensionerade för är 90 l/s för bakvattnet och 78,9 l/s för friskvattnet. Jämförs de 

dimensionerade flödena med de verkliga utnyttjas inte växlarna i dagsläget fullt ut. 

Tanken med kopplingsalternativ 2 är att genom en sammanslagning av de två, i nuläget 

separata, bakvattenflödena få ett högre flöde genom A402/403 och utnyttja dessa 

värmeväxlare i större utsträckning. Temperaturen på spädvattnet till R11-19 och efter 

R31-33 ska enligt Anders Eriksson ligga kring 30 °C (eller lite lägre). 

I figur 17 och 18 visas scheman över de alternativa kopplingarna medan tabellerna 11-

14 ger resultatet av beräkningarna för olika driftfall. 

 

 

Figur 17 - Schema över kopplingsalternativ 2a. 

 

 

 

Figur 18 - Schema över kopplingsalternativ 2b. 

 

Observera att i befintliga fallet har flödena för friskvatten och bakvatten genom 

A402/403 och A608 slagits ihop för att en jämförelse med den alternativa kopplingen 

ska vara möjlig. 
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I tabell 11 nedan visas resultatet av beräkningarna för medelfallet under period 1. 

Tabell 11 -  Flöden av bakvatten och friskvatten samt temperatur ut på dessa för den befintliga och alternativa 

kopplingen för medelfallet under period 1.  

Medelfall period 1 Tv-ut (°C) Flöde bakvatten (l/s) Tk-ut (°C) Flöde friskvatten (l/s) 

Befintlig koppling 33,8 66 44,2 51,5 

Ny koppling (A608 först) 37,9 66 40,7 51,5 

Ny koppling (Endast A402/403) 31,8 66 48,6 51,5 
 

I medelfallet används ett kA-värde på 411 kW/K för A402/403 i beräkningen, men 

eftersom det är ett högre flöde av bakvatten genom A402/403 än i vanliga fall under 

period 1 så borde kA vara något högre (ungefär kring 500 kW/K). 

Placeras A608 först kommer det inte tas ut tillräcklig effekt, vilket gör att temperaturen 

på bakvattnet blir för hög dvs. högre än BV=30 °C (och samtidigt högre än för befintliga 

fallet) medan friskvattnets temperatur till K109 blir lägre än i det nuvarande fallet. En 

lösning för att motverka en för hög temperatur ut på bakvattnet skulle kunna vara 

liknade den som redan finns vid A608 dvs. att om bakvattnet är för varmt efter växlaren 

så blandas det ut med friskvatten.   

Används istället A402/403 först behövs inte A608 eftersom temperaturen på bakvattnet 

efter A402/403 är lägre än friskvattnets temperatur ut från växlaren. En lägre 

temperatur ut på bakvattnet erhålls samtidigt som temperaturen på vattnet till K109 

blir högre än medelvärdena. Värmeväxlarna utnyttjas i högre grad av den nya 

kopplingen dels på grund av en högre temperatur in på bakvattnet dels av de högre 

flödena. (Temperaturen på pressfiltratet från K123 är lägre än bakvattnet i K807 därför 

ger en sammanblandning av de två flödena en högre temperatur än ett flöde från K123). 

I tabell 12 nedan visas resultatet av beräkningarna för maxfallet under period 1 med lika 

stort friskvattenflöde som i den nuvarande kopplingen. 

Tabell 12 -  Flöden av bakvatten och friskvatten samt temperatur ut på dessa för den befintliga och alternativa 

kopplingen för maxfallet under period 1 beräknat med samma friskvattenflöde som i det verkliga fallet. 

Maxfall period 1 Tv-ut (°C) Flöde bakvatten (l/s) Tk-ut (°C) Flöde friskvatten (l/s) 

Befintlig koppling 28,6 93,4 38,8 99,8 

Ny koppling (A608 först) 34,2 93,4 34,5 99,8 

Ny koppling (Endast A402/403) 34,1 93,4 34,6 99,8 
 

I maxfallet med samma flöden av bak- och friskvatten ger den nya kopplingen sämre 

resultat då bakvattentemperaturen ut inte sänks lika mycket och temperaturen på 

vattnet till K109 blir lägre. Dock så finns det egentligen ingen anledning att använda lika 

mycket friskvatten då det är en ny koppling med nya förutsättningar. Detta visas i tabell 

13 då friskvattenflödet som används är det dimensionerade friskvattenflödet för 

A402/403. 
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Tabell 13 -  Flöden av bakvatten och friskvatten samt temperatur ut på dessa för den befintliga och alternativa 

kopplingen för maxfallet under period 1 beräknat med det dimensionerade friskvattenflödet givet på produktbladet. 

Maxfall period 1 Tv-ut (°C) Flöde bakvatten (l/s) Tk-ut (°C) Flöde friskvatten (l/s) 

Befintlig koppling 28,6 93,4 38,8 99,8 

Ny koppling (A608 först) 37,6 93,4 39,2 78,9 

Ny koppling (Endast A402/403) 36,3 93,4 40,8 78,9 
 

I ovanstående fall erhålls en högre temperatur ut på vattnet till K109, medan 

bakvattentemperaturen inte sänks till önskad temperatur (helst ca 30 °C). Bakvattnet 

kan dock spädas ut med friskvatten till en lägre temperatur. Bakvattnet genom A608 

ersätter friskvatten i processen och nu finns det 99,8-78,9=20,9 l/s extra att avvara till 

spädning av bakvatten om lika mycket friskvatten skulle användas. Dessutom är flödet 

friskvatten till K109 lägre men med högre temperatur, vilket minskar mängden vatten 

som annars breddas över i vanliga fall då friskvattenflödet ligger högt. 

Tabell 14 visar resultatet för maxfallet under period 4 där det dimensionerade 

friskvattenflödet används vid beräkningarna. 

 

Tabell 14 -  Flöden av bakvatten och friskvatten samt temperatur ut på dessa för den befintliga och alternativa 

kopplingen för maxfallet under period 4 beräknat med det dimensionerade friskvattenflödet givet på produktbladet. 

Maxfall period 4 Tv-ut (°C) Flöde bakvatten (l/s) Tk-ut (°C) Flöde friskvatten (l/s) 

Befintlig koppling 31,7 72,8 39 131 

Ny koppling (A608 först) 41,9 72,8 43,7 78,9 

Ny koppling (Endast A402/403) 39,6 72,8 45,8 78,9 
 

Det kommer här att behövas ännu mer friskvatten för att blanda ut med bakvattnet 

eftersom temperaturen sänks mindre. Anta att temperaturen på bakvattnet ska blandas 

ut med kylvatten ner till 30 °C. Genom att sätta, Upptagen effekt  friskvatten = Avgiven 

effekt bakvatten fås ett friskvattenflöde på 11,3 l/s för det befintliga fallet och 63,5 l/s 

för  nya kopplingen (endast A402/403). Detta ger ett totalt friskvattenflöde (flöde 

friskvatten i tabellen ovan + behovet av friskvatten för utblandning) för de båda på 

ungefär 142 l/s. Detta resulterar i ett lika stort friskvattenflöde, men ett lägre 

vattenflöde till K109 med högre temperatur.  

Under i princip hela period 4 breddas K109 då flödena dit är väldigt stora eftersom det 

krävs ett större kylflöde under sommaren då det är varmare i Dalälven. Därför är ett 

lägre flöde med högre temperatur till K109 önskvärt. 

Ett problem med denna koppling är att olika slags bakvatten blandas ihop. Detta har 

enligt Torbjörn Holten gjorts på andra bruk och lett till beläggningar i maskinutrustning 

samt gips i mellan malskivorna i raffinörerna. 
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(Se bilaga 2 för ytterligare intressanta driftfall) 

 

5.7.3 Alternativ 3 

Värmeväxlare A608 har visat sig ge lägst temperatur på vattnet till K109. Därför skulle 

denna kanske kunna användas i en kombination som ger högre temperatur till K109. 

Här slås två flöden av bakvatten från K807 ihop till ett gemensamt flöde, vilket inte 

utgör någon risk till skillnad från blandning av två olika bakvatten som i alternativ 2. 

Kravet som ställs på nedanstående koppling är att den ska ha samma kyleffekt på K807 

som den befintliga kopplingen där PM11, A539 och A881 kyler K807 utan A608. 

Figur 19 visar schemat för kopplingsalternativ 3 och tabellerna 15-17 visar resultaten av 

beräkningarna för olika driftfall. I tabellerna finns bara fallen då ett lägre 

friskvattenflöden behandlas. För att se resultaten för lika stora friskvattenflöden som i 

det nuvarande fallet, se bilaga 2. 

 

Figur 19 - Schema över kopplingsalternativ 3. 

I tabell 15 nedan visas resultatet av beräkningarna för medelfallet under period 1. 

Tabell 15 -  Flöden av bakvatten och friskvatten samt temperatur ut på dessa för den befintliga och alternativa 

kopplingen för medelfallet under period 1. I detta fallet är friskvattenflödet lägre för den alternativa kopplingen. 

 

Tv-ut 
A881 (°C) 

Tv-ut 
A608 (°C) 

Tv-ut tot 
(°C) 

Flöde 
bakvatten 
(l/s) 

Tk-ut 
(°C) 

Flöde 
friskvatten 
(l/s) 

totalt 
flöde (l/s) 

Befintlig 
koppling 59,9 44,6 56,7 113,5 46,6 48,7 162,2 

Ny koppling  
  

52,7 90 50,5 45 135 
 

Eftersom den nya kopplingen har tre värmeväxlare i serie istället för bara två kan 

bakvattnets temperatur sänkas mer än i vanliga fallet (jfr Tv-ut A881 (59,9 °C) med Tv-

ut tot ny koppling (52,7 °C)) varför ett lägre bakvattenflöde är möjligt med samma 

kylningseffekt på K807.  Under dessa förhållanden erhålls också ett lägre totalt flöde 

genom växlarna, vilket innebär att mindre pumpkraft krävs. 



38 
 

Det bör noteras att då Tv-ut tot (52,7 °C )> Tv-ut A608 (44,6 °C) så krävs mer friskvatten 

till utblandning i den nya kopplingen för att komma ner till önskad temperatur (ca 30 

°C). 

I tabell 16 visas resultatet av beräkningarna för medelfallet under period 4. Under 

period 4 är flödena genom A539, A881 och A608 mycket jämna, vilket gör att ett medel 

även kommer att representera maxfallet relativt bra. 

 

Tabell 16 -  Flöden av bakvatten och friskvatten samt temperatur ut på dessa för den befintliga och alternativa 

kopplingen för medelfallet under period 4. Friskvattenflödet är lägre för den alternativa kopplingen. 

 

Tv-ut 
A881 (°C) 

Tv-ut 
A608 (°C) 

Tv-ut tot 
(°C) 

Flöde 
bakvatten 
(l/s) 

Tk-ut 
(°C) 

Flöde 
friskvatten 
(l/s) 

totalt 
flöde (l/s) 

Befintlig 
koppling 63,8 42,5 60,5 119,8 43,2 91 210,8 

Ny koppling  
  

54,8 86,3 49,9 70 156,3 
 

Även här blir totalflödet mycket mindre än i det verkliga fallet. Med tanke på att K109 

breddas större delen av tiden under period 4 är ett lägre flöde med högre temperatur 

önskvärt, vilket erhålls genom den nya kopplingen under dessa driftförhållanden. 

Även här noteras att då Tv-ut tot (54,8 °C)> Tv-ut A608 (42,5 °C) krävs mer friskvatten 

till utblandning i den nya kopplingen jämfört med den gamla. Detta förändrar dock inte 

att det totala flödet för den befintliga kopplingen är större än för den nya kopplingen. 

I tabell 17 visas resultatet av beräkningarna för maxfallet under period 1. 

Tabell 17 -  Flöden av bakvatten och friskvatten samt temperatur ut på dessa för den befintliga och alternativa 

kopplingen för maxfallet under period 1 med ett lägre friskvattenflöde än den befintliga kopplingen. 

 

Tv-ut 
A881 (°C) 

Tv-ut 
A608 (°C) 

Tv-ut tot 
(°C) 

Flöde 
bakvatten 
(l/s) 

Tk-ut 
(°C) 

Flöde 
friskvatten 
(l/s) 

totalt 
flöde (l/s) 

Befintlig 
koppling 49,2 43,9 47,6 127,9 40 97,1 225 

Ny koppling  
  

54,8 147,4 42 85 232,4 
 

Eftersom temperaturen ut på bakvattnet här är högre än vad den var i verkliga fallet 

(54,8>49,2) så måste bakvattenflödet tillbaka till K807 vara större för att åstadkomma 

samma kyleffekt som den nuvarande kopplingen. 

(Se bilaga 2 för ytterligare intressanta driftfall) 
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5.7.4 Alternativ 4 

I figur 20 visas ett schema över kopplingsalternativ 4. 

                               

Figur 20 - Schema över kopplingsalternativ 4. 

I nuläget går bara flödet som värmer i A873 rakt ner i kanalen samtidigt som K109 fylls 

upp med hjälp av kallt friskvatten då nivån är låg. En lösning för att spara energi kan 

vara en återledning med en ventil som varje gång nivågivaren ger utslag för låg nivå 

återleder flödet till K109. På detta sätt sparas effekten given i ekvation (11). Samtidigt 

som energin i vattnet inte bara spolas bort. 

                                        

Det kan vara svårt att hitta övriga användningsområden för den lågvärdiga energin i 

vattnet, men under vintern skulle den kanske kunna komma till användning för att tina 

bark. 
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6. Diskussion 

6.1 Mer ingående pinchanalys 

Den del av rapporten som behandlar pinchteknik fungerar mest som en introduktion till 

ämnet. För att en analys med hjälp av pinchtekniken ska mynna ut i något mer konkret 

skulle det vara bra att göra en bredare analys av systemet och kartlägga fler flöden 

kopplade till verksamheten i och omkring TMP. Mest intressant skulle vara att kolla på 

delar av system där ånga används kontinuerligt trots att processen går för fullt och 

undersöka ifall internvärme från processen skulle kunna ersätta en del av det 

ångbehovet. Resultatet i den här rapporten säger inte så mycket mer än att den visar att 

det finns ett värmeöverskott för de använda strömmarna och deras kyl- respektive 

värmebehov. Eftersom alla flöden inte är stationära utan ändras beroende på 

driftsituation borde analysen utföras för olika driftsituationer. 

6.2 Ventilation och uppvärmning 

Det kan vara bra att vidare undersöka vilken effekt som är optimal för ventilationen i 

systemet som tillgodoses med värme. Kanske skulle behovet kunna reduceras. Torbjörn 

Holten nämnde att det kunde vara så att lokalen värms på ett ställe samtidigt som värme 

läcker rakt ut på ett annat. Detta skulle i så fall innebära ett mindre behov av effekt, 

vilket i sin tur skulle minska behovet av att värma upp med hjälp av spetsånga. Dels för 

att mindre ånga behövs i de lägen systemet inte tillgodoses med värme då raffinörerna 

är av, dels för att det minskar risken att vid kall utomhustemperatur spetsa med ånga för 

att värmeväxlarna inte kan tillgodose behovet på egen hand (dvs. att effekttopparna 

minskas). 

6.3 Vidare undersökning i PM12 

När temperaturen på flödet från K109 till K703 blir för låg verkar flödet upphöra. Detta 

flöde kan upphöra trots att PM12 fortfarande är igång, vilket innebär att det fortfarande 

finns ett utflöde ut ur K703 för varmvatten- och spritsvatten till pappersmaskinen. Vid 

låga nivåer i K703 finns påfyllning av värmt friskvatten från en annan ångvärmeväxlare 

(A008, ej med i schemat). Eftersom flödet från K109 utgör en betydande del av inflödet 

av vatten till K703 innebär det att då detta upphör och pappersmaskinen fortfarande är 

igång kan behövas vatten för nivåreglering. Skulle det vara så att ett uppvärmt inflöde 

från A008 ersätter flödet från K109 vid dessa tillfällen borde detta ändras eftersom det 

kostar mer energi att värma med ånga från älvtemperatur till 55 °C (BV K703) än från 

K109 till 55 °C. Observera att detta inte är något som undersökts, men skulle kunna vara 

av intresse att kolla upp. 

Det finns också andra flöden i PM 12 som går in i återvinningstornet och vidare till A006. 

Dessa flöden har exkluderats i denna rapport, men har såklart också en påverkan på 

mängden ånga som förbrukas i A006. För att få en mer heltäckande bild av hur 

ångförbrukningen i A006 skulle kunna minskas är även de flöden som i denna 

undersökning exkluderats också av intresse. 
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6.4 Minskad ångförbrukning 

En minskad ångförbrukning i TMP-anläggningen är kanske främst möjlig genom en höjd 

temperatur i K109 eller ett reducerat värmebehov (diskuterades tidigare). Dels med 

anledning av att en högre temperatur ger möjlighet att överföra mer värme i A873 och 

på så sätt klara av effekttopparna, dels för att en genomsnittlig högre temperatur skulle 

minska mängden förbrukad ånga i A006.  

Ånga i A406 förbrukas främst i de fall då raffinörerna inte är i drift, vilket är en 

oundviklig ångförbrukning. För att minska ångförbrukningen i A406 är det i så fall 

förbrukningen i ventilationen som bör ses över och reduceras om möjligt. Det verkar 

också kunna förekomma fall då det, trots att temperaturen är som den ska i K807, 

värmer mindre i A405 än det borde finnas möjlighet till. Kanske för att det under 

perioden i fråga flödar mindre bakvatten till A405. 

6.5 Förbättringar av systemet  

Eftersom systemet ändå fungerar relativt bra i nuläget är det svårt att lägga fram ett 

revolutionerande förbättringsförslag. Dock presenteras i rapporten några alternativa 

lösningar som potentiellt skulle kunna innebära en mer effektiv process.  

En lösning med att blanda ihop två bakvattenflöden och leda detta igenom A402/403, 

som i dagsläget inte utnyttjas med de flödena de är designade för, skulle med hjälp av 

spädning av bakvattnet med friskvatten kunna vara en bra lösning. En lösning som 

innebär att två olika bakvatten blandas ihop försvåras dock av eventuella 

komplikationer som kan uppstå. 

Då A608 är den värmeväxlare som bidrar mest till en nedkylning av K109 skulle en 

seriekopplad lösning med högre temperaturskillnad in i A608 kunna fungera som en bra 

lösning. En lösning som även skulle kunna minska de totala flödena i systemet. 

Den enklaste förbättringen av systemet skulle vara att utnyttja vatten som annars flödar 

ner i kanalen bättre. En återledning av vattnet genom A873 tillbaka till K109 vid 

tillfällen då karet fylls på med kallvatten skulle kunna vara en åtgärd. 

6.6 Underhåll av värmeväxlare 

Under årens lopp transporteras stora mängder bakvatten innehållandes fibrer genom 

värmeväxlarna och bygger upp en beläggning på den värmeöverförande ytan och 

försämrar dess kapacitet. Enligt resultatet över värmeväxlarnas prestanda har 

kapaciteten försämrats jämfört med kA-värdet för beräkningsdatan. Den försämrade 

prestandan behöver inte bara bero på nedsmutsning av värmeytan utan kan också bero 

på att värmeväxlarna utsätts för andra flöden och temperaturer än de är 

dimensionerade för och därför uppvisar en lägre kapacitet. Den värmeväxlare som 

beräknats ha sämst prestanda (A881) har dock rengjorts och visat sig ha beläggningar 

på grund av nedsmutsning av fibrer. Detta kan peka på att den sänkta prestandan för de 

övriga värmeväxlarna också kan bero på nedsmutsning. 
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7. Slutsats 
Detta examensarbete har gjorts i syfte att kartlägga värmeväxlarsystemet i TMP-

fabriken. Förutom att visa vilka behov av kyla och uppvärmning som finns kopplat till 

systemet ska även centrala delar i systemet identifieras, problem i systemet fastställas 

och förslag på eventuella effektiviseringsåtgärder ges. 

Resultaten visar att systemet i första hand är ett system i behov av att kyla bort värme 

då systemet har ett värmeöverskott. Beroende på temperatur utomhus och hur 

fabrikens raffinörer är i drift varierar mängden överförd värme i systemets olika 

komponenter. 

Prestandaberäkningarna visar (i de fall en jämförelse är möjlig) att systemets 

komponenter försämrat sin kapacitet jämfört med vad de enligt leverantören ska kunna 

prestera. Den mest troliga anledningen till detta förutom andra driftförutsättningar är 

att de smutsats ner av det fiberrika bakvattnet. 

En central del i värmesystemet är uppsamlingskaret K109. Ångförbrukningen i två delar 

av det studerade systemet är direkt knuten till temperaturen i K109. Blir temperaturen 

för låg i karet ökar ångförbrukningen. Så länge temperaturen i K109 låg över 40 °C 

klarade A873 av effekttopparna under period 1. Ett lägre BV på temperaturen i K807 har 

visat sig innebära en lägre temperatur i K109 och därmed en högre ångförbrukning. En 

del av ångförbrukningen är dock nödvändig då raffinörerna i systemet inte är igång och 

det därmed blir mindre överskottsvärme i systemet.  

Med tanke på det varma klimatet år 2014 finns det anledning att tro att 

ångförbrukningen kan bli större kommande år. Med bakgrund av detta kan en högre 

temperatur i K109 kan vara önskvärd. Då det främst är A608 som bidrar med ett kallt 

flöde till K109 är denna mest angelägen att se över.  

Det är svårt att ge en revolutionerande lösning till ett system som fungerar 

förhållandevis bra i nuläget, men en ganska enkel förbättring skulle kunna vara ett 

återledande rör från A873 till K109 och utnyttja den lågvärdiga värmen för att i perioder 

med låg nivå i K109 erhålla en lägre kylande effekt. Även rengöring av eventuellt 

nedsmutsade värmeväxlare skulle kunna bidra till att systemet utnyttjar värmen bättre. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Eftersom kylbehovet av K807 inte är stationärt kommer temperaturen ut på bakvattnet 

genom A881 och A539 att variera. Därför har medelvärden valts för mål- och 

starttemperaturer. De övriga bakvattenflödena och glykolvattenströmmens 

måltemperaturer sätts till börvärdena. Vad gäller kylflödena sätts inte måltemperaturen 

till medeltemperaturer för period 1 utan till 50 °C. 

Exemplet nedan är bara ett antal strömmarna som kan ses som en representation för 

olika behov av uppvärmning och kylning i ett valt system. Strömmarna analyseras sedan 

utefter deras effektbehov, men ger inte hur ett värmeväxlarsystem för de valda 

strömmarna ska konstrueras (för närmare förklaring se Linnhoff 1998).   

I tabell 18 visas de olika strömmarna som representerar de olika behoven i systemet. 

Trots benämningen av strömmarna ska de inte ses som de egentliga strömmarna som 

går igenom värmeväxlarna eftersom analysen bara ser strömmarna och att 

värmeväxlarna egentligen inte existerar. Därför behöver bakvattenflödena inte ha 

samma effekt som kylvattenflödena (jfr Bakvatten till A539 och kylvatten till A539).  

 

Tabell 18 - Visar sammanställningen av strömmarna använda för kompositkurvorna i figur 14. 

Strömmar Starttemperatur 
(°C) 

Måltemperatur 
(°C) 

Flöde 
(l/s) 

Tillförd/bortförd 
värme (kW) 

Strömt-
yp 

Bakvatten till A539 73,7 68,2 90,0 2074 Varm 

Bakvatten A881 68,2 59,9 90,0 3130 Varm 

Kylvatten A881 1,6 33,9 24,5 3316 Kall 

Kylvatten A539 33,9 50 24,5 1653 Kall 

Bakvatten A608 80,2 30 24,0 5048 Varm 

Kylvatten A608 1,6 50 24,2 4908 Kall 

Bakvatten 
A402/403 

61,6 30 41,7 5521 Varm 

Kylvatten 
A402/403 

1,6 50 27,3 5536 Kall 

Vatten genom 
A873 

42,3 23,1 16,7 1343 Varm 

Glykolvattenström 
A873 

19,4 35 30,0 1540 Kall 
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Figur 21 - Visar Grand composite curve. Pinchtemperaturen är där kurvan möter y-axeln. 
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9.2 Bilaga 2 

Ytterligare tester Koppling 2 

Tabell 19 -  Flöden av bakvatten och friskvatten samt temperatur ut på dessa för den befintliga och alternativa 

kopplingen för maxfallet under period 1 beräknat med ett flöde lägre än det dimensionerade friskvattenflödet givet på 

produktbladet. 

 
Tv-ut (°C) Flöde bakvatten (l/s) Tk-ut (°C) Flöde friskvatten (l/s) 

Befintlig koppling 28,6 93,4 38,8 99,8 

Ny koppling (A608 först) 39,4 93,4 41,5 70 

Ny koppling (Endast A402/403) 37,5 93,4 44,1 70 
 

Tabell 20 -  Flöden av bakvatten och friskvatten samt temperatur ut på dessa för den befintliga och alternativa 

kopplingen för maxfallet under period 4 beräknat med samma friskvattenflöde som det befintliga fallet. 

 
Tv-ut (°C) Flöde bakvatten (l/s) Tk-ut (°C) Flöde friskvatten (l/s) 

Befintlig koppling 31,7 72,8 39 131 

Ny koppling (A608 först) 36,8 72,8 36,9 131 

Ny koppling (Endast A402/403) 36,6 72,8 37 131 

 

Tabell 21 -  Flöden av bakvatten och friskvatten samt temperatur ut på dessa för den befintliga och alternativa 

kopplingen för maxfallet under period 4 beräknat med ett lägre flöde än det dimensionerade friskvattenflödet givet på 

produktbladet. 

 
Tv-ut (°C) Flöde bakvatten (l/s) Tk-ut (°C) Flöde friskvatten (l/s) 

Befintlig koppling 31,7 72,8 39 131 

Ny koppling (A608 först) 43,3 72,8 45,3 70 

Ny koppling (Endast A402/403) 40,5 72,8 48,2 70 

 

Koppling 3 

Tabell 22 -  Flöden av bakvatten och friskvatten samt temperatur ut på dessa för den befintliga och alternativa 

kopplingen för medelfallet under period 1 beräknat med samma friskvattenflöde. 

 

Tv-ut 
A881 (°C) 

Tv-ut 
A608 (°C) 

Tv-ut tot 
(°C) 

Flöde 
bakvatten 
(l/s) 

Tk-ut 
(°C) 

Flöde 
friskvatten 
(l/s) 

totalt 
flöde (l/s) 

Befintlig 
koppling 59,9 44,6 56,7 113,5 46,6 48,7 162,2 

Ny koppling  
  

50,4 85 48 48,7 133,7 
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Tabell 23 -  Flöden av bakvatten och friskvatten samt temperatur ut på dessa för den befintliga och alternativa 

kopplingen för medelfallet under period 4 beräknat med samma friskvattenflöde. 

 

Tv-ut 
A881 (°C) 

Tv-ut 
A608 (°C) 

Tv-ut tot 
(°C) 

Flöde 
bakvatten 
(l/s) 

Tk-ut 
(°C) 

Flöde 
friskvatten 
(l/s) 

totalt 
flöde (l/s) 

Befintlig 
koppling 63,8 42,5 60,5 119,8 43,2 91 210,8 

Ny koppling  
  

49,2 75,3 43,4 91 166,3 
 

Tabell 24 -  Flöden av bakvatten och friskvatten samt temperatur ut på dessa för den befintliga och alternativa 

kopplingen för maxfallet under period 1 beräknat med samma friskvattenflöde. 

 

Tv-ut 
A881 (°C) 

Tv-ut 
A608 (°C) 

Tv-ut tot 
(°C) 

Flöde 
bakvatten 
(l/s) 

Tk-ut 
(°C) 

Flöde 
friskvatten 
(l/s) 

totalt 
flöde (l/s) 

Befintlig 
koppling 49,2 43,9 47,6 127,9 40 97,1 225 

Ny koppling  
  

52,1 136,9 38 97,1 234 

 

Tabell 25 -  Flöden av bakvatten och friskvatten samt temperatur ut på dessa för den befintliga och alternativa 

kopplingen för maxfallet under period 1 beräknat med ett mindre friskvattenflöde samt med ett kA-värde på 170 kW/K 

för A539 och 70 kW/K för A881. 

 

Tv-ut 
A881 (°C) 

Tv-ut 
A608 (°C) 

Tv-ut tot 
(°C) 

Flöde 
bakvatten 
(l/s) 

Tk-ut 
(°C) 

Flöde 
friskvatten 
(l/s) 

totalt 
flöde (l/s) 

Befintlig 
koppling 49,2 43,9 47,6 127,9 40 97,1 225 

Ny koppling  
  

53,7 143,4 42,5 85 228,4 
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9.3 Bilaga 3 

 

Förbättringar vad gäller övervakning av systemet 

Förslag på nya givare 

För att helt kunna övervaka värmeväxlarnas prestanda skulle flödesgivare för de två 

medierna samt temperaturer in och ut behövas. För att övervaka värmeväxlarnas 

prestanda kan, givet temperaturer in och ut samt effekten i värmeväxlaren, kA-värdet 

beräknas och studeras hur detta förändras. Värmeväxlarnas kA-värden ska kanske bara 

beräknas under perioder med ett lite större flöde av frisk- och bakvatten eftersom det 

först då kommer att ge mer rättvisande värden. Detta på grund av prestandan beror av 

turbulens som ökar vid ökat flöde samt att givarna ger bättre mätvärden. 

Med hjälp av temperaturer in och ut på flödena samt flödenas storlek kan även avgiven 

samt mottagen effekt beräknas och därigenom förlusterna. 

 I nuläget finns inte dessa givare utplacerade för alla värmeväxlare i systemet. 

Eftersom K109 har en central position i systemet kan det vara av intresse att ha lite 

bättre övervakning på vad som händer i karet. För att veta hur mycket energi som spills 

över skulle en flödesmätare kunna placeras vid utloppet för breddningen. 

Eftersom det inte har funnits någon flödesmätare för ångan i A006 har det i rapporten 

gjorts antaganden för att kunna uppskatta förbrukningen av ånga. För att få en mer 

exakt uppgift på den förbrukade ångan skulle en flödesmätare till inloppet för A006 

kunna monteras. 

Sätta ut flödesgivare för de två glykolslingorna kan också vara av intresse för ökad insyn 

i systemet. I den här rapporten har dessa flöden antagits med hjälp av flödesscheman. 

Förbättring av befintlig utrustning 

En del av processbilderna på datorn är felritade och borde rättas till. På en bild är A539 

och A881 kopplade parallellt med varsitt friskvattenflöde, vilket inte stämmer. Även 

temperaturgivaren IE11 är felplacerad i datorns processbild och sitter egentligen mellan 

A539 och A881. Även namnen på vissa taggar i MIS borde ändras. På vissa ställen heter 

taggarna samma sak som de hette innan en förändring i systemet gjorts. Så är fallet 

bland annat för A608 där bakvattenflödet anges som flödet till VVX 556 som var en 

tidigare värmeväxlare i systemet. 

Det finns dessutom några givare som skulle behöva kollas status på: IK71 TC (visar 

väldigt konstiga värden och vid låga flöden fysikaltisk orimliga värden), temp ut 041 

(I071TI) (visar väldigt konstigt under period 2), IK69 TI placerad fel efter ventilationen 

då den sitter precis innan A405. Flöde friskvatten (FI F29) funkar inte bra i period 2. 

Flödet av vatten till leraupplösningen (I179 FI) visar ett flöde på noll hela period 2, 



50 
 

vilket känns konstigt. I lokaluppvärmning för TMP-SC visar temperaturgivaregivare 

I1940 TI  annorlunda än temperaturgivare I940TC, vilket är konstigt då det inte sker 

någon värmeöverföring mellan dem. 

 


