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Sammanfattning 

En energikartläggning har gjorts på ett mjukpappersbruk av en tredje part där 

åtgärdsförslag har presenterats. Förslagen rör brukets färskvattenförsörjning och 

vakuumsystem, där spillvärme föreslås återvinnas och ackumuleras i en 

utjämningstank. En verifiering av energikartläggningen genom ett examensarbete 

blev aktuellt för att säkerställa att förslagen stämmer och att de mest lönsamma 

åtgärderna för verksamheten har identifierats. Pinchanalys användes för 

verifieringen av värmeåtervinningspotentialen. En litteraturstudie över tekniker och 

åtgärder kring vakuumsystem gjordes i syfte att införa ett forsknings- och 

utvecklingsperspektiv och på så sätt minska risken att lösningar för framtiden 

förbises och ersätts av konventionell teknik. 

Målet är att redovisa hur väl den tidigare genomförda energikartläggningen stämmer 

överens med egna beräkningar (pinchanalysen). Målet är också att redovisa 

åtgärdsförslag för optimering av vakuumsystemet samt en grundläggande 

redovisning av den årliga ekonomiska besparingspotentialen. 

Resultatet visar en diskrepans i värmeåtervinningspotential mellan 

energikartläggningen och pinchanalysen. Brister i energikartläggningen som 

förklarar diskrepansen identifierades och diskuterades. Utifrån litteraturstudien togs 

åtgärdsförslag fram. Samtliga åtgärdsförslag omfattade en investering i moderna 

höghastighetsturbofläktar med hastighetsreglering och ett åtgärdsförslag inkluderade 

ett värmeåtervinningssystem med en utjämningstank. Tre olika systemgränser 

definierades där effekterna av implementeringen av åtgärdsförslagen utvärderades. 

Resultatet visar, beroende på systemgräns, en årlig ekonomisk besparing på mellan 

0,9–2,6 miljoner kronor med en återbetalningstid på mellan 2,8–6,8 år. 

Anläggningens totala elbehov minskar med 3,6–10,7 procentenheter och 

anläggningens utsläpp av CO2 minskar med 6,8–20,0 procentenheter. En 

produktionsökning på ca 4,8 % beräknades för PM1 vilket anses ha en stor påverkan 

på återbetalningstiden som dock inte inkluderas i studien. 

Ett skifte i vad som anses som konventionell teknik håller på att ske där gamla 

vätskeringpumpar ersätts av moderna mer effektiva pumpar. Energikartläggningen 

anses inte ha en koppling till det pågående skiftet inom industrin och en investering 

i endast återvinning av spillvärme anses inte lösa befintliga problem som brist på 

vakuum eller igensättning av värmeväxlare. 

Nyckelord: Vakuumsystem, turbofläktar, optimering, pappersbruk  



 

 

Abstract 

An energy survey has been made on Rexcell by a third party where action proposals 

have been presented. The proposals concern the use of fresh water supply and 

vacuum systems where waste heat is proposed to be recovered and accumulated in a 

storage tank. A verification of the energy survey by this master thesis became 

relevant to ensure that the proposals were correct and that the most profitable 

measures for the business had been identified. The Pinch analysis methodology was 

used for the verification of heat recovery potential. A literature study of techniques 

and measures concerning vacuum systems was made with the purpose of introducing 

a research and development perspective, thus reducing the risk for future solutions 

to be overlooked and replaced by conventional technology. 

The goal is to report how well the earlier energy survey complies with own 

calculations (the pinch analysis). The goal is also to present action proposals for 

optimization of the vacuum system as well as a basic estimation of the annual 

economic savings potential. 

The results show a discrepancy in heat recovery potential between the energy survey 

and the pinch analysis. Deficiencies in the survey that explains the discrepancy were 

identified and discussed. Based on the literature study, action proposals were 

presented. All action proposals included an investment in modern turbo fans with 

variable speed control and one action proposal included a heat recovery system with 

a storage tank. Three different system boundaries were defined where the effects of 

the implementation of the action proposals were evaluated. 

The result shows, depending on the system boundary, an annual economic saving of 

between 0.9–2.6 million SEK with a payback period of 2.8–6.8 years. The total 

electricity needs of the plant will decrease by 3.6–10.7 percentage points and the 

plant's CO2 emissions will decrease by 6.8–20.0 percentage points. An increased 

production capacity of about 4.8 % is calculated for PM1 which is considered to have 

a substantial effect on the payback period that was not included in the present study. 

A shift in what is considered conventional technology is happening where old fluid 

pumps are replaced by modern more efficient pumps. The energy survey is not 

considered to be related to the current shift in the industry and an investment in only 

waste heat recovery is not considered to solve existing problems such as lack of 

vacuum or clogging of heat exchangers.  

Keywords: vacuum system, turbo fan, optimization, paper mill 



 

 

Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 30 hp som är det avslutande 

momentet på Civilingenjörsutbildningen i Energi & Miljöteknik på Karlstads 

Universitet. Examensarbetet har utförts på Rexcells bruk under perioden januari-juni 

2018. 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Därefter 

har arbetet diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid 

seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

Jag skulle vilja tacka all hjälpsam och kunnig personal på Rexcell för deras 

engagemang. 

Ett extra stort tack tillägnas dock: 

Martin Gustavsson på Rexcell för stor behjälplighet med datainsamling. 

Fredrik Nilsson på Citec som har bistått med många goda råd och viktig kunskap. 

Lars Nilsson på Karlstads Universitet för handledning och kloka råd. 
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1 Inledning 

Konsten att tillverka papper har funnits sedan ungefär 3000 f.Kr men det dröjde till 

1700-talet för papperstillverkande maskiner att utvecklades (Paulapuro 2008). 

Nicolas-Louis Robert (1761–1828) var den första att designa den ”moderna” 

pappersmaskinen som kunde producera papper kontinuerligt. Patentet hamnade i 

bröderna Henry och Sealy Fourdriniers händer som utvecklade konceptet till dagens 

fourdriniermaskin med en ändlös viraduk och en uppsättning valsar. Detta koncept 

används mer eller mindre i alla typer av pappersmaskiner. År 1843 utvecklade 

Lemuel Wright den första Yankee-cylindern vilket är en mycket stor cylinder som 

används vid tillverkning av mjukpapper. En annan process är ”Air-laid” vilket är en 

torr process som utvecklades först år 1931 och används idag mest till att producera 

hygienprodukter som t.ex. blöjor och servetter. 

Pappers- och massaindustrin upptar 5,7 % av världens totala industris energibehov 

och 2 % av dess CO2 utsläpp (Gielen m.fl. 2007). Samtidigt har utsläppen från 

europeiska pappersbruk minskat med 25 % sedan 1990 trots en ökad produktion 

(Kong m.fl. 2016). Elektricitet är en högvärdig form av energi som används till att 

driva motorer och pumpar. Denna elektriska utrustning medför energiförluster som 

tillsammans med bl.a. friktionsförluster i själva pappersmaskinen bidrar till en total 

energiförlust på 64 % (Holmberg m.fl. 2013). 32 % av den totala energiförlusten 

består av friktionsförluster. År 2002 uppskattades att 90 % av elenergin i ett 

amerikanskt pappersbruk upptas av motordrivna system (Kramer m.fl. 2009) varav 

pumpar upptar över 30 % av denna elenergin. 

Enligt Håkansson (2010) kan vakuumsystemet stå för upp till en femtedel av brukets 

totala energibehov. Detta utan att räkna med den friktion som vakuumsystemet 

utsätter drivlinan för. I dagsläget finns en onödigt stor vakuumkapacitet och med 

hjälp av ny teknologi och optimering kan vakuumsystemets energibehov halveras 

(Håkansson 2010; Lahtinen & Karvinen 2010). Lahtinen och Karvinen (2010) 

hävdar att pumparna i nuläget oftast dimensioneras efter ett ”worst case scenario” 

och att vakuumnivåerna ofta regleras genom en avtappningsventil. Det innebär att 

en mängd energi går till spillo. För att hitta optimala vakuumnivåer ställs högre krav 

på reglering. Oftast används vätskeringpumpar (Lahtinen & Karvinen 2010), men 

dessa har en begränsad reglerbarhet. Utveckling inom kraftelektronik de senaste 10–

15 åren har gjort det möjligt att reglera inte bara hastigheten utan också 

drivmomentet på växelspänningsmotorer. Detta resulterar i både produktivitets- och 

energibesparingar vid tillkoppling av pumpar och fläktar. Enligt Saidur m.fl. (2012) 

kan 30–60 % av elmotorernas elförbrukning minskas med hastighetsreglering. 

Pumpsystem står för 25–50 % av anläggningarnas elenergibehov i industrin. Det är 

inte bara energiförbrukningen som påverkas av ökad reglerbarhet utan också 

livscykelkostnader och ökad pålitlighet (Saidur m.fl. 2012). 



2 

 

2014 infördes lagen om energikartläggning (Riksdagsförvaltningen 2018). Lagen 

innebär att alla stora företag måste lämna in uppgifter om energianvändning och 

energibesparande åtgärder till Energimyndigheten. Detta för att främja förbättrad 

energieffektivitet i stora företag och att uppfylla EU:s krav på medlemsstaterna. En 

energikartläggning innebär även många fördelar för företaget, som att få bättre 

överblick av energianvändningen och att hitta de mest lönsamma åtgärderna för 

verksamheten. 

Enligt miljöbalken kan krav ställas på att ”företagen både ska ha kunskap om bästa 

möjliga teknik för att hushålla med energi och att de ska använda denna teknik” 

(Henning 2018). 

1.1 Rexcell och Duni 

Rexcell är ett helägt dotterbolag till Duni AB. Produktionsenheten ligger i Skåpafors, 

Dalsland och producerar mjukpapper, mer specifikt specialtissue. 

Företaget startade 1874 med pappers- och massatillverkning. De producerade den 

första färgade servetten och var först i Europa med kommersiell Air-laid teknologi. 

Dunis produkter, som huvudsakligen är för engångsbruk, finns på över 40 marknader 

världen över med 2 300 medarbetare i 23 länder. Duni är noterat på NASDAQ 

Stockholm. Duni levererar innovativa dukningskoncept och kreativa förpacknings- 

och take-away-lösningar. 

Our Blue Mission är programplattformen för Dunis ansvarsfulla företagande och 

innehåller mål och arbetssätt fram till år 2020. Ett mål är att bli 100 % fossilfria i 

produktionen och att energianvändningen ska minska med 20 %. 

1.2 Problemformulering 

En energikartläggning har gjorts på Rexcells bruk av en tredje part där åtgärdsförslag 

har presenterats. Förslagen rör brukets färskvattenförsörjning och vakuumsystem. 

En investering i åtgärdsförslagen innebär en stor kostnad varför en verifiering av 

energikartläggningen har blivit aktuell för att säkerställa att förslagen stämmer och 

att de mest lönsamma åtgärderna för verksamheten har identifierats. Efter 

verifieringen av energikartläggningen ska egna åtgärdsförslag presenteras och 

utvärderas baserat på en litteraturstudie. 

1.2.1 Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att ta ansvar för och värna om miljön i 

samband med att öka företagets konkurrenskraft genom energioptimeringsarbete. 

Det specifika syftet med verifieringen av energikartläggningen är att se till att de 

åtgärder som står listade i energikartläggningen stämmer, så att företaget kan göra 

väl avvägda investeringar. Det efterföljande arbetet syftar till att införa ett 
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forsknings- och utvecklingsperspektiv i optimeringsprocessen för att framtidssäkra 

eventuella investeringar. 

1.2.2 Mål 

Målet är att redovisa hur väl den tidigare genomförda energikartläggningen stämmer 

överens med egna beräkningar. Målet är också att redovisa åtgärdsförslag för 

optimering av vakuumsystemet samt en uppskattning av den årliga ekonomiska 

besparingspotentialen. 

1.3 Avgränsningar 

Konstant drift har antagits samt en produktion på 26 000 ton/år. Enligt Paulapuro 

(2008) är den totala produktionseffektiviteten 85 % för mjukpapperstillverkning. 

Detta innebär 7446 drifttimmar per år. 

Mätdata och driftdata har inhämtats från perioden 2018-01-22 till 2018-04-26, vilket 

innebär att samtliga beräkningar och resultat utgår från denna period.  

Den tidigare gjorda energikartläggningen är baserad på båda 

mjukpappersmaskinerna PM1 och PM2. Endast produktionsdata och mätdata från 

PM1 har inhämtats med antagandet att maskinerna är identiska. 

Rapporten anses vara av intresse för pappersindustrin, både som en 

informationskälla och en ögonöppnare. Rapporten antas läsas mestadels av studenter 

varför text och innehåll anpassas därefter.  
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2 Teori 

I följande avsnitt ges läsaren en introduktion till ämnet som arbetet kommer beröra. 

Ämnet avhandlas i en fallande abstraktionsnivå där en koppling till bredare trender 

inom pappersindustrin mynnar ut till en förklaring av ett pappersbruks 

produktionslinjer och processer. Vakuumteknologier samt relaterade 

termodynamiska begrepp betas därefter av för att ge metoden ett grundligt teoretiskt 

ramverk. 

2.1 Trender, forskning och utveckling 

Utvecklingen har kommit långt sedan Nicolas-Louis Robert presenterade designen 

av sin pappersmaskin och den behöver fortsätta för att nå framtidens krav. För att 

utvecklingen ska gå framåt krävs incitament och enligt Mujumdar (2007) är de 

motiverande faktorerna för forskning och utveckling följande: 

 

− Upptäckandet av nya produkter och processer 

− Högre kapacitet än vad som är möjligt i nuläget 

− Bättre kvalitet och kvalitetskontroll än vad som är möjligt i nuläget 

− Säkrare drift 

− Ökad effektivitet 

− Lägre kostnad 

 

Enligt Mujumdar (2007) är innovation väldigt viktigt i företag med korta livstider på 

produkter och processer; exempelvis datorer. Däremot implementeras innovationer 

långsammare och är mindre accepterade i processer med längre livstider; exempelvis 

vakuumteknologier. Foster (1985) beskriver relationen mellan en produkt/process 

prestanda och resurser för att utveckla en motsvarande teknologi. Figur 1 visar när 

befintlig teknologi har nått sin begränsning och det dags att implementera en ny 

teknologi. 

 

 
Figur 1. Genom att ta en risk och hoppa tidigt till en lägre S-kurva, som visas mellan teknologi 1 och 2, har 

företagen en möjlighet att konkurrera på marknaden. Teknologi 3 implementeras för sent. 
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Dock anser Mujumdar (2010) att många industrier är obenägna att ta risker. I tillägg 

så tjänar ofta företaget som kommersialiserar innovationen inte på den i lika stor grad 

som de som anammar den i efterhand. 

Karlsson (2010) beskriver drivkrafter bakom forskning och utveckling inom 

pappersindustrin samt resultaten av utvecklingen. Utvecklingen kommer drivas av 

ökande priser på energi och råmaterial, samt ökade krav på kapacitet, kvalitet och 

hållbarhet. Detta leder bland annat till bättre användning av information och ökad 

automatisering med exempelvis trådlösa nätverk och kommunikationsbussar för 

distribuerad realtidskontroll. 

Papperstillverkningen kommer fortsätta att utvecklas men det är inte bara 

pappersmaskinens utformning och dess mekaniska komponenter som spelar roll för 

pappersmaskinens energianvändning. På senare år har begrepp som ”digitalisering” 

och ”Industri 4.0” uppkommit. Industri 4.0 refererar till den fjärde industriella 

revolutionen och är ett samlingsbegrepp för nya teknologier som rör industriell IT 

och automation med målet att uppnå en smartare fabrik där allt är uppkopplat 

(Hofmann & Rüsch 2017). Detta har potentialen att förändra hela produktionskedjan 

från grunden. Enligt Ignat (2017) måste företag anamma digitaliseringen för att 

kunna konkurrera på marknaden. Karlsson (2010) menar vidare att automatisering är 

en viktig del i framtidens pappersindustri och dess energieffektivisering. För att 

uppnå detta krävs utrustning som i realtid är kapabel att interagera med styrsystem 

för att möjliggöra självoptimering (Zheng m.fl. 2018). 

Enligt Peterson och Belt (2009) och Karlsson (2010), krävs ett systematiskt 

strategiskt arbete för att på allvar minska energiförbrukningen. Ett välskött 

energiledningsprogram inom företaget bör minska energibehovet med 2–5 % årligen 

(Peterson & Belt 2009). 

2.2 Papperstillverkning 

Ett pappersbruk är definierat som ”en byggnad eller ett komplex av byggnader som 

inhyser pappersmaskiner” (Paulapuro 2008). Det finns flera typer av pappersbruk. 

De kan delas in i integrerade och icke-integrerade bruk, där ett integrerat bruk 

producerar egen pappersmassa och ett icke-integrerat bruk köper in pappersmassan 

(ofta i balar). Bruket delas upp i olika produktionslinjer där definitionen av en 

produktionslinje är ”en uppsättning sekventiella operationer etablerade i en fabrik 

varigenom material genomgår en process för att producera en slutprodukt som är 

lämplig för vidare konsumtion; eller komponenter för montering till en färdig 

artikel” (Paulapuro 2008).  

Varje produktionslinje är uppdelat i processer som består av utrustning och 

reglersystem. Processer kan definieras som en serie operationer vid tillverkning eller 

behandling av en produkt. Figur 2 beskriver hur ett icke-integrerat pappersbruk är 

uppbyggt av olika processer. Processen vakuum och reglering kan noteras under 
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produktionslinjen ”pappersmaskin”. Rexcells bruk är ett icke-integrerat 

pappersbruk. 

 

Figur 2. Exempel på ett icke-integrerat pappersbruks produktionslinjer som består av processer, bearbetad 

från Paulapuro (2008). 

Renlighet i processerna är viktigt i pappersbruk. Föroreningar är betydande orsaker 

till dålig körbarhet, men också när livsmedelsprodukter ska produceras då höga krav 

ställs på produkten av hälsoskäl (Paulapuro 2008). 

2.2.1 Mjukpappersbruk 

Mäld kallas den massa som tillkommer pappersmaskinens våta ände. Ytvikten för 

mjukpapper är karakteristiskt låg, mellan 14-24 g/m2 (Paulapuro 2008). Mjukpapper 

används i stor grad i hygieniskt syfte. En mjukpappersmaskin består av en 

utloppslåda, formsektion, pressektion och en torkningssektion. En 

maskinkonfiguration kallad Crescentformare används ofta vid tillverkning av 

mjukpapper. Konfigurationen visas i figur 3. 

 

Figur 3. Mjukpappersmaskin med Crescentformningskonfiguration, bearbetad från Paulapuro (2008). 

Mälden sprayas mellan en vira och en filt som formar och avvattnar mälden från en 

torrhalt på mellan 0,6–1 % till ungefär 7–12 %. En efterföljande avvattning sker 

varefter pappret torkas på en stor ånguppvärmd cylinder kallad Yankee-cylinder där 
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papprets torrhalt ökar till cirka 90 %. Pappret rullas upp på stora rullar och skickas 

till efterbehandling. 

2.2.2 Vattenhushållning 

Processvatten kallas det vatten som är i kontakt med mälden. Figur 4 visar 

vattensystemet vid pappersproduktionen. I ett modernt pappersbruk är 

vattenutsläppen minimala. I ett integrerat pappersbruk kan det till och med vara nära 

noll. Enligt Paulapuro (2008) separeras processvatten till ett eget vattensystem och 

annat vatten som exempelvis kylvatten till pumpar till ett annat system. En fördel 

med detta är att vatten kan recirkulera inom systemen och att icke kontaminerat 

vatten kan tömmas till omgivning utan att skickas till reningsverk eller ännu hellre 

återanvändas i processvattnet. 

 

Figur 4. Exempel på vattenhushållningen vid pappersproduktion, bearbetad från Paulapuro (2008). 

Saknas tillräcklig lagring av processvatten måste stora mängder färskvatten 

användas vid uppstart, vilket orsakar instabilitet i processen. Enligt Paulapuro (2008) 

är en utjämningstank med förvärmt och kemiskt behandlat processvatten användbart, 

speciellt vid vinterhalvåret när vattentemperaturen är låg. Optimal mäldtemperatur 

är mellan 46℃ till 54℃. 

Färskvattenanvändningen i moderna integrerade mjukpappersbruk är enligt 

Paulapuro (2008) mellan 2–20 liter/kg papper. Drivkrafterna för att minska behovet 

av färskvatten är följande: 

− Lagstiftning och tillstånd som reglerar färskvattenförbrukning eller utsläpp 

− Kostnad för färskvatten och dess rening 

− Utsläppskostnader och utsläppsrening 

− Besparing av exempelvis fibrer inom processen  

− Energibesparingar 
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− Tillgänglighet av färskvatten 

− Bättre stabilitet i processen. 

En anläggning kallas för sluten om inget processvatten släpps ut. Dock krävs alltid 

lite nytt färskvatten på grund av bland annat förångningsprocessen i 

pappersmaskinen. Om torrt material som exempelvis återanvänt fiber används är den 

specifika färskvattenförbrukningen enligt Paulapuro (2008) ungefär 2 liter/kg i en 

sluten anläggning. Mängden vatten som förångas utgör ungefär 50 % av totala 

färskvattenbehovet i en närmast ideal process.  

2.2.3 Avvattning, Pressning samt Vakuumsystem i mjukpappersbruk 

Vakuumsystemet är kopplat till våtparti, pressparti och torkparti. En stor uppgift är 

att avlägsna vatten från viran innan det ofärdiga pappret förs in i press- eller torkparti. 

En annan är att forma pappret så det får en önskvärd struktur och kvalitet (Paulapuro 

2008). 

En teknik som har funnits länge men som slagit igenom de senaste åren inom 

mjukpappersproduktion är skopressen (figur 5). Syftet är att förlänga press-zonen, 

nypet, och på så sätt få en högre torrhalt, förbättra papprets egenskaper och öka 

produktionskapaciteten (Karlsson 2010).  

 

Figur 5. Pappret avvattnas av sugvalsen och pressas därefter mellan Yankee cylinder och skopress. 

För att minska vattenbelastningen i pressnypet mellan Yankee cylinder och skopress 

används en sugvals för att avlägsna vatten från filten och därigenom öka torrhalten 

på pappret. Vakuumnivåerna ligger vanligtvis på mellan 40–80 kPa (Karlsson 2010). 

I en mjukpappersmaskin formas pappret mellan filt och vira där suglådor används 

för att avvattna både filt och vira för varje cykel. Rörsystemet transporterar vatten, 

vattenånga och luft bort från maskinen och vätskefasen bör separeras från gasfasen. 

Vattenseparatorer rekommenderas mellan suglådor och vakuumpumpar, så nära 
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sugpunkterna som möjligt. På grund av tryckförluster i ledningar bör ledningarna 

vara rätt dimensionerade, vara så korta som möjligt och ha få böjar (Karlsson 2010). 

2.3 Vakuumteknologi 

För att ge sugpunkterna det vakuum som krävs, behövs ett väl dimensionerat 

vakuumsystem. Vätskeringpumpar och turbopumpar används traditionellt inom 

pappersindustrin för detta ändamål (Paulapuro 2008). Fördelarna och nackdelarna 

med de olika teknologierna varierar, men gemensamt är att vakuumnivåerna 

traditionellt har reglerats med dumpventiler. I energieffektivitetssyfte bör det 

undvikas. 

2.3.1 Vätskeringpumpar 

En deplacementspump/förträngningspump karaktäriseras av att flödet bestäms av 

varvtalet; den instängda fluiden stängs in i en viss volym och transporteras ut 

oberoende av mottryck. Tryckskillnaden är i första hand beroende av den tillgängliga 

driveffekten. Den vanligaste deplacementspumpen inom papperstillverkning är 

vätskeringpumpen. Till skillnad från deplacementpumpen kan rotordynamiska 

pumpar, som exempelvis turbopumpen, arbeta med ett variabelt flöde som beror av 

mottrycket. Figur 6 visar ett typiskt system med vätskeringpumpar. 

 

Figur 6. Ett typiskt vakuumsystem med vätskeringpumpar. VP betecknar vakuumpump och VVX betecknar 

värmeväxlare. 

Vätskeringpumparnas enkla design gör det möjligt att applicera dem i många 

sammanhang. Möjligheten för hantering av mättad ånga, vätskor och även fluider 

kontaminerade med smuts är en stor faktor till varför dessa pumpar används i så stor 

utsträckning. På grund av den möjliga kondenseringseffekten har vätskeringpumpar 

blivit populära inom processindustrin för hanteringen av mättade gaser (Bannwarth 

2005). Pumpar med cylindriska höljen kallas en-stegspumpar och pumpar med ovala 

eller elliptiska höljen kallas två-stegspumpar. Figur 7 visar principen av en-

stegspump. 
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Figur 7. Impellern är excentriskt placerad i det cylindriska höljet, bearbetad från Bannwarth (2005). 

Som figur 7 visar så placeras impellern excentrisk i en en-stegspump. Då impellern 

roterar utvecklas en vätskering längs höljets kontur och på så sätt skapas en 

kammare. Under rotationen blir volymen av cellerna vid inloppet större och suger på 

så sätt in fluiden. I den motsatta delen komprimeras fluiden när cellernas volym 

minskar innan utloppet. I två-stegspumpen skapas två kammare vilket resulterar i två 

kompressionscykler per varv. Det teoretiska volymflödet är därför dubbelt så stort i 

två-stegs pumpar och eftersom in- och utloppsportarna placeras diametralt uppstår 

inga radiella krafter på impelleraxeln (Bannwarth 2005).  

Dubbelsidig design finns med två inlopp och utlopp där impellern är uppdelad i två 

förslutna delar vilket gör det möjligt att ha två olika sugtryck samtidigt i en och 

samma pump. 

Ringvätskan har till syfte att… 

− försegla impellercellerna,  

− överföra energi till pumpfluiden,  

− minska friktion mellan hölje, impeller och portar,  

− absorbera och transportera bort värme i pumpen, 

− samt transportera bort smuts och andra föroreningar.  

Viss andel av ringvätskan transporteras ut genom utloppsporten tillsammans med 

pumpfluiden. Denna vätska måste ersättas av ny vätska. Ungefär 90 % av 

värmegenereringen transporteras bort av ringvätskan (Bannwarth 2005). Enligt 

Bannwarth (2005) kan värmekapaciteten för ringvätskan antas vara avsevärt högre 

än den komprimerade gasen varför den antas endast vara några grader högre (3-10 

℃ för torr luft och vatten) än ingående ringvätska. Därför kan kompressionsarbetet 
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anses vara nästintill isotermiskt. I en isotermisk kompressionsprocess hålls gasens 

temperatur konstant. 

Ringvätskans temperatur påverkar direkt pumpens vakuumkapacitet (Bannwarth 

2005). Eftersom pumpfluiden kommer i direktkontakt med ringvätskan, ofta vatten, 

kommer cellerna delvis vara fyllda med vattenånga. Detta betyder att om 

vakuumnivån är samma som ångtrycket vid ringvätskans inloppstemperatur, så 

upptar den förångade ringvätskan hela cellvolymen och ingen gas pumpas. För varje 

cykel imploderar bubblorna i ringvätskan vid trycksidan av pumpen. Fenomenet 

kallas kavitation och orsakar utmattningsskador på materialet. För att bestämma 

pumpens möjlighet att pumpa fluiden krävs att pumptillverkaren tillhandahåller 

information, exempelvis en graf, för hur vakuumkapaciteten ändras med 

ringvätsketemperaturen.  

Vakuumkapaciteten beror också på fukthalten i pumpfluiden samt 

temperaturdifferensen mellan pumpfluid och ringvätska. En kondensering sker om 

pumpfluiden når daggpunkten under en temperatursänkning. Sker en kondensering 

ökar vakuumkapaciteten eftersom en kondenserad vätska upptar mindre volym än 

samma mängd ånga och mer pumpfluid kan få plats i cellerna. Vid dimensionering 

av vätskeringpumpar bör kondensationseffekten beaktas så att en onödigt stor pump 

inte installeras. Kondensationseffekten beror enligt Bannwarth (2005) på följande 

faktorer: 

− Vakuumnivå 

− Gasens temperatur och fuktighet 

− Ringvattnets temperatur och typ 

− Geometriska förhållandet mellan impellerns bredd och diameter 

Kondensationseffekten kan utnyttjas innan pumpen för att öka vakuumkapaciteten. 

Ett exempel på detta är injektionskondensering där små vätskedroppar genom 

munstycken sprutas in i normal riktning med gasströmmen. En endoterm 

fasövergång sker där vätskedropparna absorberar energi och evaporerar vilket sänker 

temperaturen på fluiden och gör den mättad (Bannwarth 2005).  

Vätskeringpumpar har möjligheten att pumpa en mix av gas och vätska (Bannwarth 

2005). Mängden vätska är begränsad och den gör så att vakuumkapaciteten minskar 

och energikonsumtionen ökar. 

Ringvätskan tillhandahålls pumparna på tre olika sätt: färskvattendrift, 

recirkulationsdrift och sluten recirkulationsdrift (Paulapuro 2008). Genom att 

recirkulera vattnet och reglera genom att släppa på färskvatten kan mängden 

färskvatten reduceras. Sluts systemet måste en värmeväxlare kopplas på i syfte att 

kyla ringvattnet. En vätskeseparator installeras ofta direkt efter pumpen eftersom 

tunga vätskepartiklar behöver separeras från gasfluiden. 
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Tillverkare av pumpar och fläktar tillhandahåller grafer som representerar enheternas 

prestanda under vissa förutsättningar. En typisk graf visar luftflöde vid en specifik 

effekt eller ett specifikt varvtal. Enligt Bannwarth (2005) baseras pumpkurvorna för 

vätskeringpumpar ofta på mättad luft och en ringvätsketemperatur på 15℃.  

Gasen som pumpas i en vätskeringpump komprimeras nästintill isotermiskt. 

Kompressionsarbetet beror på absoluttrycket innan och efter pump samt luftflödet in 

i pumpen (1). 

�̇�𝑖𝑠 = 𝑝𝑎𝑏𝑠,𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 ∙ �̇�𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 ∙ 𝑙𝑛 (
𝑝𝑎𝑏𝑠,𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑝𝑎𝑏𝑠,𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛
)  (1) 

Eftersom gasen och ringvätskan är i direkt kontakt med varandra absorberas 

kompressionsvärmen av ringvätskan. De totala förlusterna tas hänsyn till av den 

isotermiska effektiviteten (2) vilket är förhållandet av det isotermiska 

kompressionsarbetet (1) och den faktiska effektåtgången (3). 

𝜂𝑖𝑠 =
�̇�𝑖𝑠

�̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔
    (2) 

�̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos(𝜔) ∙ √3  (3) 

Effekten av en elmotor som är kopplad till tre faser beror på strömstyrkan U, 

strömförbrukningen I och en effektfaktorcos(𝜔) som är ett mått på hur effektivt 

energin används (Bergström & Nordlund 2012). Detta är motorns nyttiga effekt som 

levereras av drivaxeln.  

En optimal isotermisk effektivitet för vätskeringpumpar ligger enligt Bannwarth 

(2005) på mellan 25–40 % och kan endast uppnås vid ungefär 60 % av absolut 

vakuum samt vid stora volymflöden. 

2.3.2 Turbofläktar med hastighetsreglering 

Till skillnad från deplacementpumpen kan rotordynamiska pumpar och fläktar arbeta 

med ett variabelt flöde som beror av mottrycket (Paulapuro 2008). Fluiden tvingas 

radiellt ut av centrifugalkraften och ett vakuum uppstår vid inloppet. Flera steg kan 

inkluderas där luftflödet passerar impellerns mitt där den trycksätts och förflyttas 

radiellt till nästföljande steg. Figur 8 visar grundprincipen för hur en centrifugalpump 

fungerar. Luften måste vara fri från allt medhavt vatten och partiklar på grund av den 

höga hastigheten. Fördelen med dessa pumpar är att de inte kräver en 

förseglingsfluid (Paulapuro 2008).  
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Figur 8. Figurerna visar centrifugalpumpen i genomskärning för att illustrera luftflöden. 

Forskning och utveckling av elektroniska höghastighetsmaskiner har enligt Gerada 

m. fl. (2014) ökat de senaste årtiondena där applicering av forskningen, exempelvis 

höghastighetsturbofläktar, har nått marknaden under det senaste årtiondet. 

Hastighetsreglering blir viktigare inom energiekonomi och automation då konceptet 

med en automatiserad fabrik dominerar industrin. Reglering är essentiellt för att 

processer ska förbli synkroniserade och förhindra slöseri med resurser (Tooley 

2010). Hastighetsreglering av växelspänningsmotorer kommer spela en större roll 

inom industrin än tidigare där likströmsmotorer tidigare dominerat. I grund och 

botten är det kostnaden för frekvensomriktare som har sjunkit drastiskt som 

möjliggör att teknologin har kunnat utvecklas och göras kommersialiserbar. 

Utveckling inom kraftelektronik de senaste 10–15 åren har gjort det möjligt att 

reglera inte bara hastigheten utan också drivmomentet. 

En hastighetsreglerare är en anordning som reglerar hastighet eller vridmoment. 

Detta resulterar i både produktivitets- och energibesparingar i tillkoppling av pumpar 

och fläktar. Enligt Saidur m.fl. (2012) kan 30–60 % av elmotorernas elförbrukning 

elimineras med hastighetsreglering. De anser också att teknologin är den mest 

effektiva energibesparingen för maskiner inom industrin eftersom motorsystem 

använder mer än 60 % av industrins elbehov.  

Pumpsystem står för 25–50 % av anläggningarnas elenergibehov i industrin (Saidur 

m.fl. 2012). Det är inte bara energiförbrukningen som påverkas av ökad reglerbarhet 

utan också livscykelkostnader och ökad pålitlighet. Kostnaderna för installationen 

av enheter för hastighetsreglering är höga. Däremot påstår Saidur m.fl. (2012) att 

återbetalningstiden är mindre än 3 år för modeller mellan 18-186 kW. 
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2.3.3 Applicering av teknologin inom industrin 

Enligt Lahtinen och Karvinen (2010) kan effektiviteten hos 

höghastighetsturbofläktar i kombination med modern hastighetsreglering som nu är 

prisvärd minska energibehovet med 30–60 % beroende på om systemet har 

turbopumpar eller vätskeringpumpar sedan innan. Fyra exempel av över 60 fall där 

systemet används redovisas av Lahtinen och Karvinen (2010). 

Ett område där höghastighetsturbofläktar har slagit igenom är i reningsverk. 

Reningsverk har traditionellt använt deplacementspumpar tillsammans med 

frekvensreglering för luftning av bassänger. Denna syresättningen av bassänger kan 

uppta cirka 60 % av anläggningens totala energibehov (Bell & Abel 2011). Det 

senaste årtiondet har höghastighetsturbofläktar använts mer och mer i reningsverk. 

Bell och Abel (2011) visar att en minskning av reningsverkens fotavtryck på 25 % 

och energibesparingar på över 35 % kan uppnås med hjälp av dessa. 

2.3.4 Benchmarking 

Benchmarking betyder jämförelse av praxis, procedurer och prestanda bland 

speciellt utvalda aktörer. Detta är svårt då alla pappersbruk ser olika ut. Enligt 

Lahtinen och Karvinen (2010) förlitar personer i branschen sig ofta på gamla 

standarder och erfarenhetsbaserad kunskap. De anser att jämförelser pappersbruk 

emellan som producerar likvärdiga produkter borde användas för att uppskatta 

potentialer. Vanliga nyckeltal inom pappersindustrin baseras på producerad vara, 

exempelvis kWh/ton, liter/ton. 

2.4 Temperaturmätningar 

Mäta temperaturen på en fluid som strömmar i ett rör genom att mäta yttemperaturen 

på röret är vanligt inom industrin (Gorman m.fl. 2013). Detta kan göras eftersom 

rören ofta är gjorda av ett konduktivt material som koppar eller stål som lätt upptar 

fluidens konvektiva värmeöverföring. Vatten har en hög värmekapacitet (0,6 W/m,K 

vid 15℃) i jämförelse med exempelvis luft (0,026 W/m,K vid 15℃) som gör att 

temperaturgradienten blir ännu mindre då vatten är det flödande mediet. 

Specialgjorda temperaturmätare finns som är anpassade för att monteras på rör men 

som baseras på samma metod nämligen närkontakt mellan rörets yta och 

temperatursonden. Simuleringar på skillnaden i uppmätt yttemperatur och faktisk 

fluidtemperatur har gjorts där olika scenarion har testats (Gorman m.fl. 2013). Två 

parametrar som ansågs kunna påverka mätresultaten testades; inverkan av strålning 

och inverkan av turbulent luftflöde runt röret. Strålningens inverkan påverkade inte 

mätningarna och ett turbulent flöde med ett Reynolds tal på 30 000 på ett rör med 

fluidtemperaturen 45℃ påverkade mätningen med 6℃. 



15 

 

2.5 Termodynamik 

Termodynamik kan definieras som vetenskapen om energi och är en viktig del i 

ingenjörsvetenskapen (Cengel & Ghajar 2014). Kapitlet kommer i stor grad handla 

om förändringar av tillstånd och grundläggande principer kring ideala gaser. Tabell 

1 innehåller vanligt förekommande värden och konstanter relevanta för industriella 

applikationer. 

Tabell 1. Tabellen redovisar de specifika konstanter för luft och vatten. 

Konstanter Värde Enhet 

R 8,14 J⋅mol−1⋅K−1 

MVatten 0,018 kg/mol 

RVatten 461,4 J⋅mol−1⋅K−1 

MLuft 0,029 kg/mol 

RLuft 286,9 J⋅mol−1⋅K−1 

CpLuft 1 kJ⋅kg−1⋅K−1 

CpVatten 4,18 kJ⋅kg−1⋅K−1 

hfg, vatten 2 400 kJ/kg 

 

2.5.1 Tillståndsförändringar 

En termodynamisk process beskriver förändringen då ett termodynamiskt system 

övergår från ett tillstånd till ett annat. Ett exempel på en tillståndsstorhet är 

temperaturen. Det är en egenskap som är oberoende av hur tillståndet har uppnåtts. 

En processtorhet är exempelvis värmeenergi som, i motsats till temperaturen, är 

vägberoende. 

Energi är ett vitt begrepp som omfattar termisk-, mekanisk-, kinetisk-, potentiell-, 

magnetisk-, kemisk- och nukleär energi. Den molekylära aktiviteten beror på 

systemets interna energi, alltså summan av den kinetiska och potentiella energin. 

Den kinetiska energi kan också kallas sensibel värme där den molekylära aktiviteten 

är kopplad till temperaturen. En högre temperatur innebär en högre kinetisk energi, 

vilket resulterar i att systemet innehar en högre intern energi. När de intermolekylära 

krafterna mellan molekylerna som beror av den interna energin inte är tillräckliga 

sker en fasomvandling. Efter en fasomvandling från en fluid till en gas innehar den 

en högre energi än tidigare. Den interna energi som är kopplad till ett systems fas 

kallas för latent energi eller latent värme (Cengel, Ghajar 2011). 

Värmeinnehållet i en ström kan kallas för strömmens entalpi, 𝐻. För en ström som 

behöver värmas upp från tillförseltemperaturen 𝑇𝑇 till en måltemperatur 𝑇𝑀 är 

mängden sensibel energi lika med strömmens entalpiändring ∆𝐻 (4).  

𝑄 = ∫ �̇� ∙ 𝐶𝑝𝑑𝑇 = �̇� ∙ 𝐶𝑝(𝑇𝑀 − 𝑇𝑇) = �̇� ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇𝑀𝑖𝑛
𝑇𝑀

𝑇𝑇
= ∆𝐻 

     (4) 
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𝐶𝑝 antas vara konstant inom intervallet 𝑇𝑀 till 𝑇𝑇. 

Värmeväxlare är vanliga anordningar inom industrin med syftet att uppnå en 

tillståndsförändring där två eller fler fluider utbyter värmeenergi utan att blandas. 

Den enklaste formen av värmeväxlare är dubbelrörsvärmeväxlaren där två typer kan 

urskiljas; medströms- eller motströmsvärmeväxlare. I medströmsvärmeväxlaren 

flödar det kalla och varma flödet parallellt medan det motsatta sker i 

motströmsvärmeväxlaren. Enligt Cengel och Ghajar (2014) är den vanligaste 

värmeväxlaren inom industriella applikationer tubvärmeväxlaren. Även kondensorer 

och kokare räknas som värmeväxlare där en av fluiderna genomgår en fasövergång. 

Gasflödet ut ur en kondensor är alltid mättat på varm sida. Värmeåtervinningen i en 

värmeväxlare för mättad gas och vätska består av latent och sensibel energi. Den 

latenta energin vid fasövergångar är stor och utnyttjas ofta i processammanhang 

(Cengel & Ghajar 2014). Eftersom värmevärdet för den latenta energin är avsevärt 

större än för den sensibla energin kan värmeåtervinningen approximeras (5). 

�̇�𝑔𝑎𝑠/𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎 = �̇�𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠 ∙ ℎ𝑓𝑔   (5) 

ℎ𝑓𝑔 är fasövergångsentalpin som återfinns i tabell 1 och �̇�𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠 är massflödet 

kondensvatten.  

För att optimera värmeväxlarnätverk och minimera behov av extern värmning och 

kylning i processindustrier används en så kallad pinchanalys. Pinchanalys en av de 

mest använda teknikerna för att integrera steg i processer i 

energieffektiviseringssyfte (Kramer m.fl. 2009). Pinchanalysen började utvecklas på 

70-talet och bygger på ett systemperspektiv där alla flöden sammanställs och 

kategoriseras i varma och kalla flöden med respektive temperaturer och 

energiinnehåll. Dessa sammanställs i ett temperatur- och entalpidiagram där en kall 

och en varm kompositkurva visualiseras. Kurvorna förflyttas så att de närmar 

varandra vid den så kallade pinchtemperaturen som separerar systemet i en övre och 

en undre pinch. Under pinchen finns ett överskott av värme som går outnyttjat eller 

måste kylas bort med externa medel. Som referens kan en energibesparing på mellan 

10–35 % göras i pappers och massaindustrin i Kanada (Kramer m.fl. 2009). 

De varma och kalla strömmarna kan plottas i ett temperatur- och entalpidiagram. 

Figur 9 visar ett begränsande fall då den varma strömmen inte kan flyttas längre till 

höger eftersom den varma strömmen alltid måste vara varmare än den kalla 

strömmen. 
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Figur 9. Strömmar i ett temperatur/entalpi-diagram. I detta fall krävs både extern kylning och värmning. 

Exemplet i figur 9 är inte en rimlig lösning då en oändligt stor värmeväxlare skulle 

behövas. Därför flyttas den kalla strömmen så att temperaturdifferensen vid den 

närmaste punkten mellan den varma och den kalla strömmen, kallad pinchen, inte 

längre är noll utan ett värde ∆𝑇𝑀𝑖𝑛. Enligt Kemp (2007) används ∆𝑇𝑀𝑖𝑛 för att 

designa värmeväxlare. Varma och kalla strömmar ska vara minst ∆𝑇𝑀𝑖𝑛 grader från 

varandra. ∆𝑇𝑀𝑖𝑛 kallas för värmeväxlarnätverkets energimål. 

Enligt Cengel och Ghajar (2014) spelar också budgetbegränsningar en stor roll i valet 

av värmeväxlare. Även kostnaden för drift och underhåll är viktiga faktorer när den 

totala kostnaden ska beaktas. Ett tryckfall skapas över värmeväxlaren när fluiden 

tvingas flöda igenom med hjälp av pumpar eller fläktar som kräver elenergi. Genom 

att minska tryckfallet och flödeshastigheten minskar driftkostnaderna men ökar 

storleken på värmeväxlarna och därigenom investeringskostnaden.  

2.5.2 Grundläggande principer för ideala gaser 

Den ideala gaslagen är en approximation för hur många gaser beter sig. 

Approximationen grundar sig i att den teoretiska gasen består av många 

slumpmässiga rörelsepunktpartiklar vars enda interaktioner är perfekt elastiska 

kollisioner. Genom den ideala gaslagen kan trycket och volymen för en gas, 𝑖, 

bestämmas för alla temperaturer (6). 

𝑝 ∙ 𝑉 = 𝑚 ∙ 𝑅𝑖 ∙ 𝑇    (6) 

Där 𝑝 är gasens tryck, 𝑉 är gasens volym, 𝑚 är gasens massa, 𝑇 är gasens 

termodynamiska temperatur och 𝑅𝑖 är den specifika gaskonstanten. Mängden gas 

kan antingen specificeras av dess massa eller dess substansmängd. Den specifika 

gaskonstanten 𝑅𝑖 (7) är kopplad till den generella gaskonstanten 𝑅 och gasens 

molmassa 𝑀 som återfinns i tabell 1. 
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𝑅𝑖 =
𝑅

𝑀
     (7) 

Enligt Daltons lag är totala trycket av en gasblandning, 𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, summan av gasernas 

individuella partialtryck (8).  

𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1     (8) 

Partialtrycket av en mix av ideala gaser beter sig som dess volymandel enligt Boyle’s 

lag (9). 

𝑉𝑖𝑛 ∙ 𝑝𝑖𝑛 = 𝑉𝑢𝑡 ∙ 𝑝𝑢𝑡    (9) 

I industriella sammanhang används ofta fluiderna luft och vatten. För att enkelt 

kunna förstå förändringarna av tillstånd i luft då den kyls eller värms används ett 

Mollier-diagram. Det beskriver sambandet mellan luftens vatteninnehåll och dess 

entalpi (Warfvinge & Dahlblom 2010). Vid kylning kan sluttemperaturen hamna 

under daggpunktstemperaturen vilket kallas för våt kylning. Detta utnyttjas i 

kondensorer för exempelvis nedkylning av mättad luft.  Det totala massflödet av 

mättad luft kan betraktas som summan av massflöde torr luft och massflöde 

vattenånga (10). 

�̇�𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛 = �̇�𝑡𝑜𝑟𝑟𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛 + �̇�𝐻2𝑂𝑖𝑛  (10) 

Massflöde vattenånga kan erhållas genom Mollier-diagrammet om temperatur och 

massflöde kondens är känt (11). 

�̇�𝑡𝑜𝑟𝑟𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛 =
�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠

𝑥𝑖𝑛−𝑥𝑢𝑡
    (11) 

𝑥𝑖𝑛 och 𝑥𝑢𝑡 är andelen vatten i luften före respektive efter kondensorn som avläses i 

Mollier-diagrammet. Även det ursprungliga mättade ångmassflödet innan en 

tillståndsförändring kan bestämmas genom att massan vattenånga istället kan 

uttryckas som dess förhållande med luftens massa (12). 

�̇�𝐻2𝑂𝑖𝑛 = �̇�𝑡𝑜𝑟𝑟𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛 ∙ 𝑥𝑖𝑛    (12) 

Volymflödet mättad luft i atmosfärstryck (13) kan erhållas genom den mättade 

luftens densitet (14). 

�̇�𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛 =
�̇�𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛

𝜌𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛
   (13) 

𝜌𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛 =
1

𝜈𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛
   (14) 

𝜈𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛 är den specifika volymen för den fuktiga luften innan 

tillståndsförändringen. Det är viktigt att skilja mellan specifik volym av torr luft och 
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specifik volym av torr luft och vattenånga. Den sistnämnda är definierad som den 

totala volymen torr luft och vattenånga per mix av torr luft (15). 

𝑣𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛 =
�̇�𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛

�̇�𝑡𝑜𝑟𝑟𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛
   (15) 

Eftersom torr luft och vattenånga upptar samma volym kan den ideala gaslagen (6) 

och Daltons lag (9) kombineras med definitionen av den specifika volymen för torr 

luft och vattenånga (16). 

𝑣𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛 =
𝑅𝑡𝑜𝑟𝑟𝑙𝑢𝑓𝑡∙𝑇

𝑃−𝑝𝐻2𝑂
   (16) 

Den ideala gaslagen kan också appliceras på vattenånga där massan vattenånga 

istället kan uttryckas som dess förhållande med luftens massa (12). Den specifika 

volymen av fuktig luft (17) samt partialtrycket för vattenånga (18) kan därefter 

beskrivas. 

𝑣𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛 =
𝑥𝑖𝑛∙𝑅𝐻2𝑂∙𝑇

𝑝𝐻2𝑂
   (17) 

𝑝𝐻2𝑂 =
𝑥𝑖𝑛∙𝑅𝐻2𝑂∙𝑇

𝑣𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛
    (18) 

Dessa kan sättas in i ursprungsekvationen (15) och förenklas för att beskriva den 

förhållandet mellan fuktig luft fuktig luft (19). 

𝜈𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛 =
(1+𝑥𝑖𝑛∙

𝑅𝐻2𝑂
𝑅𝑡𝑜𝑟𝑟𝑙𝑢𝑓𝑡

)∙𝑅𝑡𝑜𝑟𝑟𝑙𝑢𝑓𝑡∙
𝑇

𝑃

𝑃
  (19) 

Den totala volymen består av summan av torr luft och vattenånga (20). Den specifika 

volymen för fuktig luft kan därefter erhållas (21). 

𝜈𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛 =
�̇�𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛

�̇�𝑡𝑜𝑟𝑟𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛+�̇�𝐻2𝑂
   (20) 

𝜈𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛 =
(1+𝑥𝑖𝑛∙

𝑅𝐻2𝑂
𝑅𝑡𝑜𝑟𝑟𝑙𝑢𝑓𝑡

)∙𝑅𝑡𝑜𝑟𝑟𝑙𝑢𝑓𝑡∙
𝑇

𝑃

1+𝑥𝑖𝑛
  (21) 
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3 Metod 

Under metoden presenteras hur beräkningarna för projektet genomförts. Först 

beskrivs systemet varefter energikartläggningen presenteras. Energikartläggningen 

tolkas och en utredning för hur energikartläggningen kan tänkas vara gjord görs 

baserat på de resultat som har presenterats. Därefter räknas egna resultat fram 

baserat på egna mätningar för att slutligen kunna jämföras med 

energikartläggningen i resultatdelen. Denna del kallas Alternativ 1. I den 

efterföljande delen, Alternativ 2, tas egna åtgärdsförslag fram som i resultatdelen 

kommer jämföras med det ursprungliga åtgärdsförslaget ur ett ekonomiskt-, 

energitekniskt- och miljömässigt perspektiv. 

3.1 Systembeskrivning 

Inledningsvis skapades en uppfattning om vakuumsystemet och hur de olika 

komponenterna var sammankopplade. PM1 på Rexcells bruk producerar årligen 26–

27 000 ton mjukpapper. PM2 antas vara identisk. En Crescent formare används (se 

figur 3) där viran och filten avvattnas med hjälp av suglådor med ett vakuum på 50 

kPa, en sugvals innan skopressen med ett önskat vakuum på 40 kPa som avvattnar 

pappret till ungefär 25 % torrhalt, en direkt efterföljande skopress som ökar 

torrhalten till ungefär 47 % och en Yankee-cylinder som ökar torrhalten till ungefär 

94 %. Sugvalsen levererar i dagsläget inte det önskade vakuumet utan det ligger på 

ungefär 32 kPa.  

Färskvatten kan tillföras i många steg i processen men bakvatten används i så stor 

grad som möjligt. Färskvattnet tas från en närliggande sjö och renas med biofilter. 

Det kan användas för att blanda ut de inköpta balarna av pappersmassa vid uppstart. 

För att öka avvattningen värms mälden upp till ungefär 45℃ med hjälp av 

processånga. Färskvatten krävs alltså för att producera ångan som kommer från 

brukets biobränsleeldade panna. 

Färskvatten används också för att rengöra filt och vira och till de olika kylsystemen 

i anläggningen. Kylsystemen kyler vakuumpumpar och hydraulsystem kopplat till 

pappersmaskinerna. Färskvattnet kopplat till kylsystem ska vara så kallt som möjligt 

för maximal kylning. Efter kylning avges färskvattnet till avlopp. 

Fem vätskeringpumpar är tillkopplade vakuumsystemet till PM1. 

Vätskeringpumparna som används är fem stycken dubbelsidiga tvåstegspumpar: fyra 

CL 3001 och en CL 4001 av märket NASH. CL 3001 är kopplade till 

asynkronmotorn ASEA MBRF 28 90kW/125hk 980 r/m och CL 4001 är kopplat till 

ABB M3BP 315 SMD 4, 160 kW, 1488 r/m. Pumparna CL 3001 och dess motorer 

är, enligt utvecklingsingenjören på Rexcell, installerade på 80-talet.  
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Samtliga pumpar avger ringvätska (ringvatten) genom en kanal till en gemensam 

tank (se figur 6). En värmeväxlare finns ansluten för nedkylning av ringvatten mot 

sjövatten. Den är dock ur funktion då mikrobiell tillväxt från det näringsrika 

sjövattnet sätter igen den efter några dagars användning. Pumparna kyls därför med 

färskvattendrift.  

För att sänka temperaturen på gasen och öka sugkapaciteten genom kondensering är 

injektionskondensorer monterade nära inloppet till de fyra CL 3001 pumparna. Via 

munstycken monterade i luftkanalen sprutas ringvatten in som sänker temperaturen 

och en kondensering sker av den varma mättade luften från pappersmaskinen. 

En reglerventil kopplad till vakuumpumparnas kylkrets öppnas och stängs beroende 

på inloppstemperaturen. Driften av pumparna antas vara samma under året och 

således också kylbehovet. Därför antas en högre inloppstemperatur kompenseras 

med ett högre flöde så att kyleffekten alltid förblir det samma.  

3.2 Tolkning av energikartläggning 

Energikartläggningen innehåller knapphändig information kring hur resultatet är 

framtaget. Därför gjordes tolkningar av resultatet för att egna uträkningar skulle 

kunna jämföras.  

Energikartläggningen redovisar värmeåtervinningspotentialer (VÅV) från 

vakuumpumpar (VP), hydrauliksystem och spillvatten enligt tabell 2. 

Tabell 2. Tabellen är tagen från den genomförda energikartläggningen. Temperaturerna antas vara in- och 

utloppstemperaturer för de respektive objekten. 

Objekt Tut (℃) Tin (℃) VÅV potential (kW) 

VP PM2 36,5 23,5 340 

VP Luft 40 25 1 100 

VP PM1 39,5 16 283 

Hydraulik 31,5 5 95 

Spillvatten 35 15 1 000 

Summa   2 818 
 

Spillvattenflödet från PM1 påstås ha ett flöde på 12 l/s och vattenflödet för 

mäldberedningen ett flöde på 21 l/s. Värmen som avges föreslås att tas till vara på 

genom värmeväxling av processvatten till mäldberedningen med en tillkopplad 

utjämningstank. En temperaturhöjning av processvattnet på 21℃ påstås kunna 

uppnås utan återvinning från spillvattnet och uppemot 32℃ med spillvattnet. 

Kostnader för åtgärder redovisas i tabell 3. 
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Tabell 3. Tabellen är tagen från den genomförda energikartläggningen. Kostnaderna redovisas i hundratusen 

kronor. 

Objekt Kostnad (kkr) 

2xVVX VP 300 

Luft/Vatten VVX 800 

VVX avlopp 300 

Ledning och armatur 700 

Utjämningstank 300 

Bygg 500 

Övrigt 500 

Summa 3 400 
 

Dessa åtgärder ger enligt energikartläggningen en sammanlagd återbetalningstid på 

ca 2 år. Ingen värmeväxling av hydraulikvattnet kan observeras i kostnadsanalysen. 

Kartläggaren antas därför ha inkluderat värmeåtervinningspotentialen för 

hydrauliken i en annan post. 

Den sammanlagda miljövinsten i form av minskat CO2 utsläpp redovisas bli ca 5000 

ton/år. Beräkningarna är baserat på CO2 utsläpp från Nordisk residualmix 2016, 

0,336 ton/MWh, Gasol 0,23 ton/MWh, Fastbränsle 0,35 ton/MWh. 

3.2.1 Uträkningar baserat på åtgärdsförslaget 

För att kunna utvärdera åtgärdsförslaget krävs kunskap om hur resultaten är 

framräknade. För att ta reda på vilka antaganden som gjorts och eventuella 

beräkningsfel kommer nyckelvärden räknas ut genom att utgå från resultaten och 

räkna baklänges därifrån. Återvinningspotentialen som är redovisad baseras på den 

redovisade tekniken för återvinning nämligen en uppsättning värmeväxlare.  

Eftersom värmevärdet för den latenta energin är avsevärt mer energirik än den 

sensibla energin kan värmeåtervinningen i en värmeväxlare för mättad gas och 

vätska approximeras (5). 

�̇�𝑔𝑎𝑠/𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎 = �̇�𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠 ∙ ℎ𝑓𝑔   (5) 

Massflödet kondensat (22) beräknades med hjälp av ångbildningsentalpin för vatten 

vid 40℃ och värmeåtervinningspotentialen för luftflödet från PM1, alltså halva 

värmeåtervinningspotentialen redovisat i tabell 2. 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠 =
�̇�𝑙𝑢𝑓𝑡 2⁄

ℎ𝑓𝑔
    (22) 

Det totala massflödet av mättad luft innan värmeväxlaren kan därefter erhållas (10–

21). Flödet på vakuumpumparnas sugsida ändras enligt Boyles lag (9) vilket innebär 

en flödeshalvering om en vakuumnivå på 50 kPa antas för samtliga pumpar. 

Pumpkurvor har tillhandahållits av Rexcell där effekten kan utläsas med hjälp av 
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volymflödet på pumpens sugsida. Volymflödet mättad luft i atmosfärstryck kan 

erhållas genom den mättade luftens densitet (13). 

�̇�𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛 =
�̇�𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛

𝜌𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛
   (13) 

Kartläggaren antas räkna med recirkulationsdrift på ringvattnet vilket betyder att 

vattnet måste kylas ner till önskad temperatur för varje cykel. Kartläggaren antas ha 

avläst temperaturerna på ringvattnet i produktionssystemet eller mätt med 

termometer på plats. Massflödet antas ha mätts och använts för att räkna fram den 

potentiella värmeåtervinningspotentialen som redovisas i tabell 2. Ett massflöde kan 

därför erhållas (23). 

�̇�𝑘𝑦𝑙𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠 =
�̇�𝑉Å𝑃
𝐶𝑃∙∆𝑇

    (23) 

Värmeåtervinningspotentialen för hydrauliken antas vara framräknat på liknande 

sätt. Flödet antas ha observerats på befintlig digital mätutrustning. 

3.3 Egna mätningar 

För att bestämma värmeåtervinningspotentialen krävdes en del fysiska mätningar i 

anläggningen. Här följer en redogörelse över de instrument som användes. 

Mätningar av huvudsakligen temperaturer och vattenflöden gjordes och detta vid ett 

och samma tillfälle. 

3.3.1 Utrustning 

Mätningarna gjordes med befintlig monterad utrustning samt med medtagen 

utrustning. Den befintliga utrustningen bestod av svävkroppsmätare där en kropp 

lyfts upp av flödet i ett koniskt rör. Eftersom pumparna är av dubbelsidig design 

finns en svävkroppsmätare per inlopp. Mätarna kunde mäta ett flöde upp till 40 l/min. 

Även en mätare för bägge flödena finns monterade innan förgreningarna med en 

mätkapacitet på 150 l/min. En tryckmätare var monterad på sugsidan på pumpen CL 

4001. 

Den medtagna utrustningen bestod av en ultraljudsmätare, Micronics Portaflow 220, 

för vattenflöden, en digital termometer samt ett Prandtl-rör kopplat till en digital 

tryckmätare. 

Ultraljudsmätaren efterfrågar följande parametrar; rördiameter, rörtjocklek, 

rörmaterial och typ av fluid. Sensorerna monterades enligt angivelser tio 

diameteravstånd från efterföljande rörböj och tjugo diameteravstånd från tidigare 

rörböj enligt figur 10. Rören där ringvattnet mättes var av dimensionerna 54x2 mm 

samt 60,3x2 mm. 
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Figur 10. Pålitliga mätningar kan endast göras i ett specifikt intervall enligt ultraljudmätarens 

produktspecifikation. 

Pumparnas varvtal mättes med en frekvensmätare där en lampa blinkar i önskad 

frekvens. Lampan riktades mot den roterande pumpaxeln som har en siffermärkning. 

Frekvensen ställdes in tills märkningen syntes på en och samma punkt på drivaxeln. 

En verifiering gjordes där frekvensen fördubblas och två siffermärkningar syntes på 

drivaxeln med 180° förskjutning. 

3.3.2 Mätresultat 

Temperaturerna på luften in och ut ur pumparna samt ringvatten in mättes genom att 

mäta rörens yttemperatur. Detta genom att fästa tråden mot röret med eltejp. 

Temperaturen på utgående ringvatten mättes genom att sänka ned tråden i varje 

pumps ringvattenbehållare. Svävkroppsmätarna var i de flesta fall mer eller mindre 

igensatta av slam varför det var svårt att göra korrekta avläsningar. Maximalt flöde 

kunde utläsas på två stora svävkroppsmätare vilket kan anses som orimligt varför 

mätarnas validitet kan ifrågasättas. Detta var en anledning till att ultraljudsmätare 

användes i tillägg. Svävkroppsmätaren kopplad till VP3 var den enda mätaren som 

var visuellt opåverkad av slam och ingen ultraljudsmätning utfördes på denna. Tabell 

4 visar mätningar på luft- och vattenflöden kopplade till vakuumpumparna.  

Tabell 4. Mätresultaten visar temperaturer på samtliga flöden kopplade till vakuumpumparna samt volymflödet 

för ringvattnet. Fetmarkerade värden redovisar de mest pålitliga flödena som används för vidare beräkning. 

Poster VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 Enhet 

Luft in 26 27 33 28 34 ℃ 

Luft ut 40 40 39 39 35 ℃ 

Ringvatten in 17 16 9 13 16 ℃ 

Ringvatten ut 38 43 41 40 35 ℃ 

Stor mätare Max Max 57 63 - l/min 

Lite mätare 1 Max 35 Max 27 57 l/min 

Lite mätare 2 27 Max 27 26 Max l/min 

Ultraljud 65 62 - 56 93 l/min 
 

  



25 

 

Tabell 5 visar information hämtad från produktionssystemet, märkningar och 

varvtalsmätning. 

Tabell 5. Vakuumnivåerna inhämtades från produktionssystemet, varvtalen mättes med frekvensmätare och 

resterande information inhämtades från märkplåtar. 

Typ av mätning Komponent Storhet Enhet 

Strömförbrukning Motor VP1 151 A 

 Motor VP2 162 A 

 Motor VP3 145 A 

 Motor VP4 160 A 

 Motor VP5 165 A 

Spänning Motor VP1-5 410 V 

Märkeffekt Motor VP1-4 90 kW 

 Motor VP 5 160 kW 

Effektfaktor Motor VP-1-4 0,83 - 

 Motor VP 5 0,85 - 

Verkningsgrad Motor VP 5 0,95 - 

Vakuumnivå Suglådor 50 kPa 

 Sugvals 32,8 kPa 

Varvtal VP1-4 430 rpm 

 VP5 337 rpm 

 

En verkningsgrad på motorerna till VP1-4 antogs till mellan 90–95 %. Motorerna är 

gamla och är inte märkta med rådande standardmätning. Motorn till VP-5 har en 

effektklass på IE3. Mätningar på motorerna till vakuumpumparna gjordes av 

Rexcells elektriker vid en annan tidpunkt än alla övriga mätvärden. Resultaten 

redovisas i tabell 6. 

Tabell 6. Mätningar på motorerna kopplade till vakuumpumparna gjorda av Rexcells elektriker. 

Mätningar VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 Enhet 

Effekt 85,1 83,6 82,4 86,0 99,1 kW 

Spänning 406,2 407,1 404,1 403,4 406,4 V 

Ström 146,4 145,7 141,8 158,3 180,0 A 

Effektfaktor 0,83 0,81 0,85 0,79 0,78 - 

 

Tryckmätaren monterad vid inloppet på CL 4001 mätte 57 kPa. Värdet visar 

vakuumnivån och inte absoluttrycket. Mäldtemperaturen var enligt 

produktionstekniker ungefär 45℃  och lufttemperaturen innan kondensor uppmättes 

till 41℃. 

3.3.3 Mätosäkerhet 

Mätosäkerheten är ett slags fönster kring mätresultaten. Hur stort fönstret är kan bero 

på en rad faktorer som exempelvis metod, utrustning och den mänskliga faktorn.  

Ett test av skillnaden i resultat mellan svävkroppsmätarna och ultraljudsmätaren 

utfördes. VP 4 antogs som referens. Den stora svävkroppsmätaren registrerade ett 
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flöde på 63 l/min enligt tabell 4. Ultraljudsmätaren registrerade 56 l/min vilket är en 

skillnad på 11 % och de små svävkroppsmätarnas gemensamma flöde, 53 l/min, 

skiljer 16 % från ultraljudsmätaren. Detta leder till insikten att den befintliga 

mätutrustningen har en stor mätosäkerhet. Ultraljudsmätaren har en mer känd 

mätosäkerhet vid korrekt användning varför dessa värden används i efterföljande 

beräkningar. Rören där ringvattenflödet mättes var av dimensionerna 54x2 mm samt 

60,3x2 mm och gjorda av rostfritt stål. Fluiden är sjövatten renat genom biofilter och 

kan därför anses som tillräckligt rent. Mätinstrumentets noggrannhet och 

begränsningar redovisas i bilaga 1. 

Luftflödet och turbulensen kring vakuumpumparna och specifikt vattenledningarna 

upplevs som lågt och anses inte påverka temperaturmätningarna signifikant. 

Mätinstrumentet och metoden med att tejpa fast temperatursonden på röret anses ge 

tillräckligt noggrann avläsning för ändamålet. 

Frekvensmätningarna har sin styrka i sin enkelhet varför den uppmätta frekvensen 

på pumparna anses stämma. 

Pumpdatabladen redovisar en tolerans på +5 % effekt och -5 % volymflöde. Detta 

vid ett luftflöde med temperaturen 15℃ och 50 % relativ fuktighet och med ett 

ringvattenflöde på 15℃. 

3.4 Alternativ 1 – Egen utvärdering av värmeåtervinningspotentialen 

I Alternativ 1 räknas egna resultat fram baserat på mätningar för att slutligen kunna 

jämföras med energikartläggningen i resultatdelen. Alternativ 1 baseras på ett 

värmeväxlarnätverk och en utjämningstank. Bestämning av färskvattenbehov, 

luftflöden, effekter och verkningsgrader krävs för att utvärdera 

värmeåtervinningspotentialen. 

3.4.1 Bestämning av färskvattenbehov 

Syftet med värmeåtervinningen är att överföra outnyttjad energi till processvattnet. 

Mängden processvattnet som specifikt tillförs mäldberedningen är okänt av Rexcell. 

En noggrann bestämning av denna ansågs vara utanför projektets tidsomfattning. 

Bestämningen gjordes istället genom redovisad vattenförbrukning i Rexcells 

hållbarhetsredovisning samt genom litteratur. 

Färskvattenanvändningen för mjukpappersproduktionen antas bestå av 

processvatten till mäldberedningen och till kylsystemen (24). 

�̇�𝑓ä𝑟𝑠𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = �̇�𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 + �̇�𝑘𝑦𝑙𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠  (24) 

Nytt processvatten krävs på grund av förångningsprocessen i pappersmaskinen. 

Mängden förångat vatten (25) erhölls genom mängden producerat papper per år, 

�̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡, och kunskapen om torrhalterna i processen (26). 
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�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠 = �̇�𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛𝑌𝑎𝑛𝑘𝑒𝑒 − �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡  (25) 

�̇�𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛𝑌𝑎𝑛𝑘𝑒𝑒 = �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 ∙
𝑇𝑠94%

𝑇𝑠44%
   (26) 

Rexcell använder torr balad massa vilket innebär att den specifika 

färskvattenförbrukningen är ungefär 2 liter/kg i en sluten anläggning (Paulapuro 

2008). Mängden vatten som förångas utgör ungefär 50 % av totala 

färskvattenbehovet i en närmast ideal anläggning. Behovet av nytt färskvatten för en 

närmast ideal anläggning med Rexcells produktionskapacitet kunde därefter 

bestämmas (27). 

�̇�𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =
�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠∙1000

365∙24∙3600∙0,5
   (27) 

�̇�𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 utgör den undre gränsen för anläggningens vattenförbrukning. Rexcells 

hållbarhetsredovisning år 2014 redovisar en vattenförbrukning för hela anläggningen 

på 719 050 m3 samt en materialanvändning på 72 016 ton papper och massa. Enligt 

Paulapuro (2008) är den totala produktionseffektiviteten ungefär 85 % för 

mjukpapperstillverkning. Detta blir 7446 drifttimmar per år vilket ger ett 

färskvattenflöde på 26,8 l/s. Kylning av bland annat vakuumpumpar och 

hydraulsystem för både mjukpappersproduktionen och produktionen av Air-laid 

papper kräver färskvatten. En övre gräns på 13,4 l/s till mäldberedningen antogs, 

alltså 50 % av anläggningens totala färskvattenbehov. 

Enligt Paulapuro (2008) är den typiska färskvattenförbrukningen för ett modernt 

mjukpappersbruk mellan 5–15 l/kg färdig produkt. Kvoten av vattenförbrukningen 

och materialanvändningen redovisat i hållbarhetsredovisningen ger hela 

anläggningens specifika vattenförbrukning. Eftersom Air-laid produktionen är 

vattenfri antas den specifika vattenförbrukningen för mjukpappersproduktionen vara 

högre. 

3.4.2 Bestämning av luftflöden, effekter och verkningsgrader 

Pumparnas effekter, verkningsgrader samt luftflöden bestämdes. Specifikt krävs 

luftflödet för att erhålla den möjliga värmeåtervinningen från pumparnas utblås. 

Detta gjordes på flera sätt: 

− Pumpkurvor tillhandahållna av Rexcell från pumptillverkare 

o Genom uträknad nyttig effekt 

o Genom uppmätta varvtal 

− Antagen verkningsgrad från vedertagen teori 

− Representativa värden från forskningslitteratur 

Korrektion på grund av kondensationseffekten utfördes ej då vakuumnivån på 50 

kPa är så pass låg att korrektionen anses försumbar (Bannwarth 2005). På grund av 
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uppmätta ringvattentemperaturer på omkring 15℃, som pumpkurvorna baseras på, 

behövdes ingen korrigering av luftflödet. 

Uppmätt effekt 

Ett volymflöde per pump uppskattades genom pumpkurvorna med hjälp av den 

uppmätta nyttiga effekten i tabell 6. Det isotermiska kompressionsarbetet (2) kunde 

därefter bestämmas samt pumparnas isotermiska verkningsgrader (1). 

Varvtal 

De uppmätta varvtalen och vakuumnivåerna från tabell 5 användes i kombination 

med pumpkurvorna för att avläsa ett volymflöde vid pumparnas sugsida. Den 

isotermiska kompressionseffekten (1) samt pumparnas isotermiska verkningsgrad 

(2) kunde därefter erhållas. 

𝜂𝑖𝑠 =
�̇�𝑖𝑠

�̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
    (2) 

�̇�𝑖𝑠 = 𝑝𝑎𝑏𝑠,𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 ∙ �̇�𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 ∙ 𝑙𝑛 (
𝑝𝑎𝑏𝑠,𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑝𝑎𝑏𝑠,𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛
)  (1) 

Antagen verkningsgrad från teori 

En optimal isotermisk effektivitet ligger enligt Bannwarth (2005) mellan 25–40 % 

där den övre nivån endast kan uppnås vid ungefär 60 % av absolut vakuum samt vid 

stora volymflöden. De rådande driftförhållandena anses uppfylla den övre 

effektivitetsnivån varför en isotermisk effekt på 40 % valdes. Genom en kombinera 

den isotermiska kompressionen och effektiviteten (1-2) kunde volymflödet erhållas 

(28). 

�̇�𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 =
𝜂𝑝𝑢𝑚𝑝∙�̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔

𝑝𝑎𝑏𝑠,𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛∙𝑙𝑛(
𝑝𝑎𝑏𝑠,𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑝𝑎𝑏𝑠,𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛
)
   (28) 

Håkansson (2010) redovisar 1,6 kW per m3/min för äldre vätskeringpumpar och 1,4 

kW per m3/min för nya vätskeringpumpar vid en vakuumnivå på 50 kPa. Ett 

medelvärde på 1,5 kW per m3/min antogs för beräkning av volymflödet (29). 

�̇� =
�̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔

1,5∙60
    (29) 

Den isotermiska verkningsgraden kan därefter erhållas (1). Vakuumsystemets totala 

energiförbrukning erhålls genom de uppmätta effekterna i tabell 6 och de 

resulterande drifttimmarna med en produktionseffektivitet på 85 % (30). 

𝑄𝑒𝑙/å𝑟 = ∑ �̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ 7446   (30) 
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3.4.3 Värmeväxlarnätverk 

Eftersom sjövattnet som ska värmeväxlas antas variera i temperatur under året 

baseras samtliga förslag på två driftfall; ett sommarfall och ett vinterfall. Temperatur 

på sjövatten antas vara 10℃ på vintern och 20℃ på sommaren. 

Pinchanalys användes som metod och ett färdigt beräkningsprogram användes 

(Kemp 2007). Ett värmeväxlarnätverk med energimålet ∆𝑇𝑚𝑖𝑛 = 5℃ designades 

med förenklade varma och kalla flöden baserat på tabell 4. Ringvattnets ingående 

medeltemperatur, baserat på momentana värden från tabell 4, är 13,9℃ och avrundas 

upp till 15℃. Kylkretsarnas måltemperaturer sattes därför till 15℃. Processvattnets 

måltemperatur itererades fram i programmet tills det externa värmebehovet 

eliminerades. För att nå en maximal värmeåtervinningspotential lades återvinning av 

luftflödet till. Luftflödets måltemperatur ändrades tills en maximal återvinning 

uppnåddes. Eventuellt externt kylbehov noterades för samtliga fall. Det externa 

kylbehovet antas kompenseras av ett högre kylvattenflöde. Tabell 7 redovisar 

strömmarna och deras tillstånd som användes i beräkningsprogrammet. 

Tabell 7. Identifierade varma och kalla strömmar för användning i pinchanalysen. 

Ström Tillförseltemperatur Måltemperatur Enhet 

Ringvatten PM1 40 15 ℃  

Ringvatten PM2 40 15 ℃  

Hydraulikvatten 35 15 ℃  

Luftflöde 40 - ℃  

Processvatten 10 (20) - ℃  

 Parametrar  

Ringvattenflöde 5,55 

0,33 

l/s 

Hydraulikflöde l/s 

 

Genom tabell 7 erhölls entalpiändringarna för ringvatten och hydraulikvatten (31). 

𝑄 = ∫ �̇� ∙ 𝐶𝑝𝑑𝑇 = �̇� ∙ 𝐶𝑝(𝑇𝑀 − 𝑇𝑇) = �̇� ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇𝑀𝑖𝑛
𝑇𝑀

𝑇
= ∆𝐻 

     (31) 

3.4.4 Utjämningstank 

Enligt produktionstekniker på Rexcell används elpannan alltid till viss kapacitet och 

förbrukar årligen cirka 12 GWh el. Värmeåtervinningen antas ersätta värme 

producerad av elpannan och bidra till hela anläggningens besparing av el (32) samt 

minskning av CO2 utsläpp (33).  

𝑄𝑒𝑙𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = ∑𝑄𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔,[𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡]  (32) 

𝑚𝐶𝑂2𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = ∑𝑄𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔,[𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡] ∙ 0,35  (33) 
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Elens miljöpåverkan och därigenom åtgärdernas CO2 besparing baseras på 

residualmix under 2016 (Energimarknadsinspektionen 2017), 0,35 ton/MWh. 

Förbrukas mer än 10 GWh el i tillverkningsprocessen i en industriell verksamhet 

slipper företaget betala energiskatt på el. Besparingen beror således på mängden 

energi som kan återvinnas och det aktuella elpriset. Ett genomsnittligt elpris på den 

nordiska elbörsen mellan 2013-2017 låg enligt Vattenfall (2018) på 0,35 kr/kWh. 

Återbetalningstiden för utjämningstanken beror av den totala investeringskostnaden 

och den årliga besparingen till följd av minskad användning av elpannan (34). 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑄𝑒𝑙𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔,[𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡]∙0,35
  (34) 

Investeringskostnaderna för värmeväxlare och utjämningstank är baserade på 

energikartläggningens resultat i tabell 3. Utgifterna byggnation, armaturer/ledningar 

samt övrigt uppgår i energikartläggningen till halva investeringskostnaden.  

Värmeåtervinningen (VÅV) under ett år antas bestå av vinterfallet och sommarfallet 

halva året vardera (35). 

𝑄𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔,𝑡𝑎𝑛𝑘 = ((𝑉Å𝑉𝑆𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟 + 𝑉Å𝑉𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟) 2⁄ ) ∙ 7446  

     (35) 

3.5 Alternativ 2 – Nytt vakuumsystem 

Det framtagna förslaget handlar om installation av moderna variabla 

höghastighetsturbofläktar. Behovet av vatten för kylning försvinner helt. Lösningen 

är tänkt att installeras i anslutning till befintligt rörsystem. 

Tre systemgränser antogs vid den ekonomiska och energitekniska analysen. Detta 

för att tydligare kunna identifiera effekterna av olika systemgränser och en 

investering av ett värmeåtervinningssystem. Systemgräns 1 omfattar 

vakuumsystemet med elmotorer och vakuumpumpar. Systemgräns 2 inkluderar 

pappersmaskinen och systemet som tillför ånga till yankeecylindern och 

värmeenergi till mäldberedring, dock utan utjämningstank. Systemgräns 3 omfattar 

även utjämningstanken. 
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Figur 11. Systemkonfiguration 1, 2 och 3. 

Enligt produktionstekniker på Rexcell används elpannan alltid till viss kapacitet. 

Därför antas samtliga åtgärder som leder till en minskning av värmebehov leda till 

en minskning i elanvändning. 

En offert begärdes från Runtech Systems som tillhandahåller vakuumlösningar till 

pappersindustrin. Runtech erbjuder lösningar som inkluderar turbopumpar med 

hastighetsreglering. Runtechs uppskattning av investeringskostnaden för ett 

komplett vakuumsystem för PM1 är 3 057 000 kr. 

3.5.1 Systemgräns 1 

Enligt Håkansson (2010) kan en minskning från 1,5 kW per m3/min till 0,9 kW per 

m3/min genomföras genom att byta till moderna höghastighetsturbofläktar. Detta 

innebär en effektivisering på 40 % och den årliga energibesparingen för det nya 

systemet kan erhållas (36). 

𝑄𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔,𝑉𝑃 = �̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟,𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 ∙ 7446 ∙ 0,4  (36) 

En återbetalningstid kan erhållas med den uppskattade investeringskostnaden från 

Runtech (35) och även miljövinsten för åtgärden (34). 
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3.5.2 Systemgräns 2 

Systemgräns 2 antogs för att utvärdera den potentiella energibesparingen till följd av 

effektivare avvattning. Metoden för utvärderingen av Systemgräns 2 innehåller fler 

antaganden och osäkerheter än i Systemgräns 1. Dock anses effekterna av 

implementeringen av ett nytt vakuumsystem påverka hela systemet i så pass stor grad 

att en grov undersökning ansågs nödvändig.  

Två valmöjligheter anses möjliga efter implementeringen av ett nytt vakuumsystem:  

− Valmöjlighet 1: En minskning av torkbehov 

− Valmöjlighet 2: En produktionsökning 

En ökning av produktionshastighet är, enligt produktionstekniker på Rexcell, att 

föredra om möjligheten finns. Det finns en potential för produktionsökning på PM1 

men inte på PM2 då bland annat belastningen på inloppslådan sätter begränsningen. 

Eftersom en brist på vakuumkapacitet råder i systemet antas avvattningen vara den 

begränsande faktorn i produktionen. Tabell 8 redovisar torrhalter efter skopressen 

för olika ytvikter där, enligt produktionstekniker på Rexcell, variationer i processen 

kan förekomma som påverkar avvattningen och därigenom torrhalterna efter 

skopressen. 

Tabell 8. Två typer av papper produceras där olika torrhalter kan uppnås efter skopressen. 

Ytvikter (gram/m2) Torrhalter, övre och undre gräns (%) 

15  42–45 

25 47–49 

 

Medelvärden för samtliga resultat mellan de olika ytvikterna framtas då vilken typ 

av papper och vilka torrhalter som är vanligast för de ytvikterna under drift är okänt. 

Två antaganden gjordes för att kunna uppskatta effektiviseringspotentialerna: 

− Genom en implementering av ett nytt vakuumsystem antas de övre 

torrhalterna alltid kunna uppnås.  

− De högsta och lägsta torrhalterna antas uppnås halva tiden vardera i det 

nuvarande systemet. 

Mängden vatten som kondenserar på Yankeecylindern ges av skillnaden i 

vatteninnehåll efter skopressen och när pappret skrapas bort från Yankeecylindern 

(37). Mängden kondens halveras på grund av antagandet att de högsta och lägsta 

torrhalterna antas uppnås halva tiden vardera. 

�̇�∆𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠 = �̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 ∙ 𝑇𝑠94% ∙
𝑇𝑠ö𝑣𝑟𝑒−𝑇𝑠𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒

𝑇𝑠ö𝑣𝑟𝑒∙𝑇𝑠𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒
2⁄   (37) 
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Ett lägre förångningsbehov resulterar antingen i en lägre effekt på Yankeecylindern 

(38) med en elbesparing som effekt (39), eller att hastigheten ökar (40). 

�̇�∆𝑌𝑎𝑛𝑘𝑒𝑒 = �̇�∆𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠 ∙ ℎ𝑓𝑔   (38) 

𝑄𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔,𝑌𝑎𝑛𝑘𝑒𝑒 = �̇�∆𝑌𝑎𝑛𝑘𝑒𝑒 ∙ 7446   (39) 

𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 = (1 −
𝑇𝑠𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒

𝑇𝑠ö𝑣𝑟𝑒
) 2 ∙ (1 − 𝑇𝑠𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒)⁄   (40) 

Hastighetsändringen halveras på grund av antagandet att de högsta och lägsta 

torrhalterna antas uppnås halva tiden vardera. Förändringen i produktionshastighet 

antas vara proportionell mot förändringen i kondensation. Förändringen av 

kondensation är dock inte proportionell mot förändringen av torrhalt. Den ökade 

avvattningen, med ett minskat torkbehov som följd, resulterar aven i en ekonomisk 

besparing. Den totala besparingen (32) är summan av vakuumpumparnas (36) och 

Yankeecylindrarnas (39) årliga energibesparing. 

Förändringen av produktionshastighet påverkar vinstökningen på ett mer 

komplicerat sätt som ej undersöks vidare i denna studie. En återbetalningstid (34) 

och den resulterande förändringen av utsläpp av växthusgaser (33) kan endast 

erhållas för Valmöjlighet 1.  

3.5.3 Systemgräns 3 

En ny återbetalningstid samt minskningen av växthusgaser kan erhållas genom att 

lägga till de nya investeringarna och deras besparingspotential i ekvationerna från 

kapitel 3.5.2. 

Investeringskostnaderna för värmeväxlare och utjämningstank är baserade på 

investeringskostnaderna i energikartläggningen redovisat i tabell 3. Utgifterna 

byggnation, armaturer/ledningar samt övrigt uppgick till halva 

investeringskostnaden i energikartläggningen. Tabell 9 redovisar uppskattningen av 

investeringskostnaden för en utjämningstank och en värmeväxlare för avloppsvatten. 

Tabell 9. Kostnader för utrustning och installation av värmeåtervinningssystem i Systemgräns 3. 

Poster Pris (kr) 

Utjämningstank  300 000 

Värmeväxlare avlopp  300 000 

Armaturer, ledningar, byggnation och övrigt  600 000 

Summa 1 200 000 

 

En total investeringskostnad genom att addera investeringskostnaden för 

vakuumsystemet. Besparingarna består av minskad elförbrukning i vakuumpumpar 

och elpanna. Elpannans besparing beror i sin tur på en ackumulering av värmeenergi 
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i utjämningstanken samt besparingen av Yankeecylindrarnas torkenergi. En 

återbetalningstid erhölls (35) samt en ny besparing i utsläpp av växthusgaser (34). 

3.6 Känslighetsanalys 

För att uppskatta osäkerheten i parametrar används känslighetsanalys som visar hur 

ändringar av parametrarna påverkar utfallet. Uppvärmningsbehovet för 

processvattnet och kylningen av vakuumpumparna är direkt beroende av 

temperaturen på sjön där vattnet hämtas. Ett sommar- och vinterfall undersöktes 

därför (3.4.3). 

Analysen för processvattenflödet baserar sig på bästa och sämsta scenario enligt 

kapitel 3.4.1 där sämsta scenario är ett flöde på 13,4 l/s och bästa scenario är �̇�𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣. 

Eftersom temperaturen på ringvattnet påverkar pumpkapaciteten bör företaget sörja 

för att den alltid är tillräckligt låg (Bannwarth 2005). En inloppstemperatur på 15 ℃ 

antas inte kunna upprätthållas under sommaren. Uträkningar på hur stort ändring i 

vakuumkapacitet sommarfallet innebär undersöktes ej. En förhöjd 

ringvattentemperatur antas kunna medföra en variation av temperatur på luftflödet. 
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4 Resultat 

Inledningsvis redovisas resultat kopplat till utvärderingen av energikartläggningen 

med åtgärdsförslag som följd. Slutligen redovisas benchmarking där en uppfattning 

om systemet i relation till omvärlden kan bildas. 

4.1 Identifierade brister 

Under projektets gång uppdagades brister i kartläggarens och pumpleverantörers 

uträkningar som inte antas vara kopplade till ingenjörsmässiga förenklingar. 

4.1.1 Energikartläggning 

Värmeåtervinning av luftflöden från vätskeringpumpar redovisas som en stor post i 

energikartläggningen. Tabell 10 visar resultat av uträkningar baserat på de 

redovisade resultaten i energikartläggningen. 

Tabell 10. Parametrar härledda från energikartläggningen för bestämning av luftflöden. 

Parametrar Storhet Enhet 

𝑥𝑖𝑛  0,052 kgH2O/kgLuft 

𝑥𝑢𝑡  0,020 kgH2O/kgLuft 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠  0,229 kg/s 

�̇�𝐻2𝑂  0,372 kg/s 

�̇�𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛  7,53 kg/s 

𝜌𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛  1,08 kg/ m3 

�̇�𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡𝑖𝑛  6,97 (1,39) m3/s (m3/s,pump) 
 

Flödet för de fyra pumparna av modell CL 3001 antas ha ett något lägre flöde än 

redovisat i tabell 10 och pumpen CL 4001 antas ha något högre flöde.  

Ett volymflöde på 1,39 m3/s på utpumpningssidan anses orimligt då det ligger 

utanför pumparnas kapacitetsspann. Ett flöde på 1,39 m3/s på sugsidan ger dock 

enligt pumpkurvorna en effekt på cirka 90 kW. 

Energikartläggaren har troligen bortsett från volym-

kompressionen och räknat med samma volymflöde innan pump 

som efter.  

Kartläggaren anses ej ta hänsyn till systemets begränsningar. Kartläggaren hävdar 

att en årlig besparing på 2,6 eller 4 miljoner kronor kan göras för respektive 21 eller 

32℃ temperaturhöjning av mälden baserat på tidigare studier.  

Mäldtemperaturen kan inte höjas över den befintliga temperaturen 

på 45℃ genom värmeväxling med flöden vars maximala 

temperatur inte överstiger 45℃. 
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4.1.2 Indata 

En diskrepans mellan verkningsgrader och luftflöden erhållna från pumpdatablad, 

teori och forskning uppdagades. Figur 12 redovisar verkningsgrader framtagna på 

fyra olika sätt. 

 

Figur 12. Framtagna verkningsgrader för vakuumpumparna. Den gröna stapeln härstamma från teori 

presenterad av Bannwarth (2005) och den lila stapeln baseras på resultat presenterat av Håkansson (2010). 

Pumpkurvorna som Rexcell har fått från pumptillverkarna stämmer inte överens med 

teorin presenterad av Bannwarth. Den teoretiskt maximala isotermiska 

verkningsgraden är enligt Bannwarth 40 % (2005). Håkansson (2010) redovisar 1,6 

kW per m3/min för äldre vätskeringpumpar vilket i kombination med uppmätta 

effekter resulterar i isotermiska verkningsgrader på under 40 %. Lahtinen och 

Karvinen (2010) redovisar verkningsgrader på mellan 25-45 % i ett projekt som 

syftar till att byta ut konventionella vätskeringpumpar mot variabla 

höghastighetsturbofläktar. 

4.2  Alternativ 1 – Pinchanalys 

För att ta reda på vilka antaganden som gjorts samt eventuella beräkningsfel framtogs 

nyckelvärden genom att utgå från energikartläggningens resultat och räkna 

baklänges därifrån.  
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Tabell 11 redovisar skillnaden som lägger grunden för den senare analysen. 

Tabell 11. Härledda flöden från energikartläggningen samt eget uppmätt och framräknat resultat. 

Poster Flöde Kartläggning (l/s) Eget framräknat resultat (l/s) 

VP PM1 2,88 5,55 

VP PM2 6,26 5,55 (Antas samma PM1) 

Summa VP 9,14 11,10 

Hydraulik 0,86 0,33 

Summa Kylvatten 10,00 11,43 

 

Resultatet visar att det härledda kylvattenflödet från VP PM1 samt kylvattenflödet 

för hydrauliken skiljer sig signifikant från egna uppmätta flöden. 

Tabell 12 och 13 redovisar värmeåtervinning med energimålet ∆𝑇 = 5 ℃ för både 

vinter- och sommarfall. Sommarfallet redovisas i parentes i de fall skillnader finns.  

Tabell 12 redovisar värmeåtervinningen för en ideal vattenåtervinningsprocess med 

ett konstant processvattenflöde på 4 l/s. 

Tabell 12. Processvattenflödet till mäldberedningen antar ett minsta värde på 4 l/s. Sommarfallet redovisas i 

parentes i de fall skillnader finns. 

Namn på ström 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑠𝑒𝑙 [℃] 𝑇𝑚å𝑙 [℃] Värmeåtervinning [𝑘𝑊] 

Ringvatten PM1 40 15 580 

Ringvatten PM2 40 15 580 

Hydraulikvatten 35 15 28 

Processvatten 10 (20) 30 334 (167) 

Extern kylning   853 (1020) 

 

Processvattnet med den undre gränsen på 4 l/s kan värmeväxlas upp till 30 ℃ med 

ett externt kylbehov på 853 respektive 1020 kW för vinter och sommar. 

Värmeöverföringen för den övre gränsen på 13,4 l/s redovisas i tabell 13. 

Tabell 13. Processvattenflödet till mäldberedningen antar ett högsta värde på 13,4 l/s. Sommarfallet redovisas 

i parentes i de fall skillnader finns. 

Namn på ström 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑠𝑒𝑙 [℃] 𝑇𝑚å𝑙 [℃] Värmeöverföring [𝑘𝑊] 

Ringvatten PM1 40 15 580 

Ringvatten PM2 40 15 580 

Hydraulikvatten 35 15 28 

Kondensor 40 36  155 

Processvatten 10 (20) 30  1120 (560) 

Extern kylning   239 (783) 

 

Resultatet visar att processvatten kan levereras till mäldberedningen med en 

temperatur på 30℃ med ett externt kylbehov på 239 respektive 783 kW för vinter 

respektive sommar. 
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Den föreslagna investeringen för Alternativ 1 baseras på resultatet från tabell 13 där 

två värmeväxlare för ringvatten och en kondensor används. Hydraulikvattnet antas 

blandas med ringvattnet då flödet är lågt samt att hydrauliksystemet finns i 

vakuumpumparnas fysiska närhet. Tabell 14 visar effekterna av en investering i ett 

värmeväxlarnätverk med ackumulering av uppvärmt processvatten. 

Tabell 14. Investeringarnas påverkan på anläggningens energisystem och miljöpåverkan. 

Poster PM1 och PM2 Enhet 

Total investeringskostnad 2 800 000 Kr 

Total Besparing 2 762 235 Kr/år 

Total Återbetalningstid 1 År 

Minskning elpanna 49 % 

Minskning totalt elbehov 8,2 % 

Minskning CO2 15,3 % 

Total CO2 Besparing 2 059 Ton/år 

 

Resultatet visar att åtgärderna påverkar anläggningens energihushållning och 

miljöpåverkan signifikant. Endast en återbetalningstid på ett år redovisas. Resultaten 

tar inte hänsyn till problematiken med igensättning av värmeväxlare. 

4.2.1 Jämförelse mellan energikartläggning och pinchanalys 

Ingen av åtgärderna kräver värmeåtervinning av spillvattenflödet. Tabell 15 

redovisar skillnaderna i värmeåtervinningspotential mellan energikartläggningen 

och pinchanalysen. 

Tabell 15. Jämförelse mellan energikartläggningens resultat och pinchanalysen. 

Poster VÅV VÅV Kartläggning [kW] VÅV Pinchanalys [kW] Differens [%] 

Ringvatten 623 937 +50 

Luft 1 100 155 -86 

Hydraulik 95 28 -70 

Spillvatten 1 000 0 - 

Summa VÅV 2 818 1 120 -60 

 

Resultatet i tabell 16 visar stora variationer mellan posterna samt en minskning av 

totala värmeåtervinningspotentialen med 60 %.  
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4.2.2 Känslighetsanalys värmeåtervinning 

En större värmeåtervinning kan uppnås genom investering i större värmeväxlare. 

Tabell 16 redovisar värmeöverföringen med energimålet ∆𝑇 = 3℃ för både vinter- 

och sommarfall med det maximala processvattenflödet på 13,4 l/s. 

Tabell 16. Värmeåtervinning med energimålet ∆T=3℃ för vinter och sommar. Sommarfallen redovisas inom 

parentes när en skillnad finns. 

Namn på ström 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑠𝑒𝑙 [℃] 𝑇𝑚å𝑙 [℃] Värmeöverföring [𝑘𝑊] 

Ringvatten PM1 40 15 348 (186) 

Ringvatten PM2 40 15 348 (186) 

Hydraulikvatten 35 15 28 

Kondensor 40 36 155 

Processvatten 10 (20) 33 1 288 (819) 

Externt kylbehov   55 (582) 

 

Resultatet visar att processvatten kan levereras till mäldberedningen med en 

temperatur på 33 ℃, en ökning på 3 ℃ i jämförelse med tidigare energimål. Detta 

till bekostnad av större värmeväxlare med högre tryckfall. 

4.3 Alternativ 2 – Egna Åtgärdsförslag 

Resultaten för Systemgräns 1, 2 och 3 redovisas separat för att tydligare kunna 

identifiera effekterna av systemgränserna. 

4.3.1 Systemgräns 1 

Tabell 17 redovisar resultat för Systemgräns 1 där endast vakuumpumparna 

inkluderas. 

Tabell 17. Tabellen redovisar de totala effekterna av implementeringen för Systemgräns 1. Jämförelserna görs 

mot anläggningens totala utsläppsvärden och elförbrukning. 

Poster PM1 och PM2 Enhet 

Total investeringskostnad 6 114 000 Kr 

Total Besparing 900 850 Kr/år 

Total Återbetalningstid 6,8 År 

Total minskning elbehov 3,6 % 

Total CO2 Besparing 909 Ton/år 

Total minskning CO2 6,8 % 

 

Resultatet visar att åtgärden påverkar anläggningens totala energiförbrukning 

signifikant. 
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4.3.2 Systemgräns 2 

Systemgräns 2 inkluderar pappersmaskinen och systemet som tillför ånga till 

Yankeecylindern och värmeenergi till mäldberedring. En utjämningstank inkluderas 

ej. Tabell 18 redovisar effekterna av användandet av ett nytt vakuumsystem med 

bättre avvattning som följdeffekt. 

Tabell 18. De totala effekterna av implementeringen för Systemgräns 2. 

Poster PM1 PM2  Enhet 

Total Investeringskostnad 3 057 000 3 057 000 Kr  
   

Total Besparing 450 425 745 209 Kr/år 

Vakuumpumpar 450 425 450 425 Kr/år 

Elbesparing avvattning 0 294 784 Kr/år  
   

Återbetalningstid 6,8 4,1 År  
   

CO2 Besparing 455 752 ton/år 

Vakuumpumpar 455 455 ton/år 

Avvattning 0 298 ton/år 

Tank 0 0 ton/år  
   

Potentiell Produktionsökning 4,8 0 %  
   

Sammanlagt      

Total investeringskostnad 6 114 000  Kr 

Total Besparing 1 195 634  Kr/år 

Total Återbetalningstid (medelvärde) 5,1  År 

Produktionsökning PM1 4,8  % 

Total CO2 Besparing 1 207  Ton/år 

Total CO2 minskning 9,0  % 

Minskning elpanna 7,1  % 

Minskning totalt elbehov 4,8  % 

 

Resultatet visar en signifikant skillnad i minskning av återbetalningstid, elbehov 

samt CO2 utsläpp i jämförelse med Systemgräns 1. En potentiell produktionsökning 

på 4,8 % anses som ett framstående resultat då Rexcell eftersträvar detta. Kopplingen 

mellan den potentiella produktionsökningen för PM1 och dess bidrag till 

investeringens återbetalningstid görs ej. 
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4.3.3 Systemgräns 3 

Åtgärderna för den större systemgränsen berör värmeväxling av processvatten som 

ackumuleras i en utjämningstank, avvattningen baserat på en förändring i torkeffekt 

samt en förändrad produktionshastighet. 

Tabell 19 redovisar den temperaturhöjning av processvatten som kan uppnås genom 

värmeåtervinning av spillvatten och hydraulikvatten. 

Tabell 19. Mängd processvatten till mäldberedningen antar ett högsta värde på 13,4 l/s med energimålet 

∆T=5℃. Sommarfallen redovisas inom parentes när en skillnad finns. 

Namn på ström 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑠𝑒𝑙 [℃] 𝑇𝑚å𝑙 [℃] Värmeöverföring [𝑘𝑊] 

Spillvatten 35 20 (30) 840 (280) 

Hydraulikvatten 35 15 28 

Processvatten 10 (20) 25 840 (280) 

Externt kylbehov   28 

 

Resultatet visar att processvatten kan levereras till mäldberedningen med en 

temperatur på 25℃. Det uppvärmda processvattnet lagras i en utjämningstank.  
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Tabell 20 redovisar effekterna av användandet av ett nytt vakuumsystem, en 

utjämningstank samt effekterna av bättre avvattning. 

Tabell 20. De totala effekterna av implementeringen för Systemgräns 3. 

Poster PM1   PM2 Enhet 

Total Investeringskostnad 4 207 000 4 207 000 Kr 

    

Total Besparing 1 173 253 1 468 037 Kr/år 

Vakuumpumpar 450 425 450 425 Kr/år 

Elbesparing tank 722 828 722 828  Kr/år 

Elbesparing avvattning 0 294 784 Kr/år  
  

 

Återbetalningstid 3,1 2,5 År  
  

 

CO2 Besparing 118 1 482 ton/år 

Vakuumpumpar 455 455 ton/år 

Avvattning 0 298 ton/år 

Tank 730 730 ton/år  
  

 

Potentiell Produktionsökning 4,8 0 %     

Sammanlagt     
 

Total investeringskostnad 7 314 000 
 

Kr 

Total Årlig Besparing 2 641 290 
 

Kr/år 

Total Återbetalningstid (medelvärde) 2,8 
 

År 

Produktionsökning PM1 4,8  % 

Total CO2 Besparing 2 666 
 

Ton/år 

Total CO2 minskning 20  % 

Minskning elpanna 42  % 

Minskning totala elbehov 10,7  % 

 

Resultatet visar att utjämningstanken har en signifikant påverkan på anläggningens 

elbehov och specifikt användningen av elpannan. Kopplingen mellan den potentiella 

produktionsökningen på 4,8 % för PM1 och dess bidrag till investeringens 

återbetalningstid görs ej. 

 

4.4 Benchmarking 

Vakuumsystemet förbrukar 436,2 kW el per pappersmaskin. Detta leder till en 

specifik energiförbrukning på 124,9 kWh/ton. Enligt Håkansson (2010) ligger den 

specifika elförbrukningen för vakuumsystemet vid tillverkning av mjukpapper på 

mellan 100-200 kWh/ton. Enligt Runtech kommer den specifika elförbrukningen för 

det nya vakuumsystemet ligga på 80 kWh/ton, en minskning med 36 %. 

Vakuumsystemen upptar 9,1 % av hela anläggningens elanvändning och elpannan 

upptar 16,8 %. 
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Tabell 21 redovisar färskvattenflöden och specifik vattenkonsumtion i jämförelse 

med litteratur.  

Tabell 21. Jämförelse av specifik vattenkonsumtion med litteratur. 

 Färskvattenflöde (l/s) Specifik 

vattenkonsumtion (l/kg) 

Hela anläggningen 

(mjukpapper och Air-laid) 

26,8 9,98 

Alternativ 2, Systemgräns 1 15,7 8,09 

Börvärde litteratur - 5–15 

 

Hela anläggningens specifika vattenkonsumtion baserat på hållbarhetsredovisningen 

ligger, enligt tabell 21, mitt i intervallet för riktvärden för moderna mjukpappersbruk. 
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5 Diskussion 

Tolkningen av energikartläggningen gjordes för att få en uppfattning av vilka 

antaganden, mätvärden och även potentiella fel som har gjorts. Detta anses som 

viktigt om en rättvis jämförelse ska kunna göras med eget framräknat resultat. Då all 

tillgänglig information kring energikartläggningen var knapphändig, utan vidare 

förklaringar av varken resultat eller uträkningar, blir tolkningen spekulativ. Då 

kartläggaren möjligtvis inte trodde att dokumentet skulle analyseras ingående kan 

ordval ha använts obetänksamt vilket leder till feltolkningar. En överanalysering av 

informationen har därför försökt undvikas. 

Ett uppdrags omfattning beror på tillgängliga resurser så som tid och pengar. Det är 

okänt hur mycket resurser som lades på energikartläggningen och därigenom vilken 

kvalitét som kan förväntas.  

Energikartläggningen anses utelämna två viktiga aspekter nämligen 

vakuumsystemets huvudsakliga syfte vilket är avvattning av pappersmassan samt 

problematiken med igensättning av värmeväxlare till följd av mikrobiell tillväxt. 

Den första aspekten kan illustreras genom figur 15 där vakuumpumparna kan ses 

som en ”enhetsoperation” och avvattningen av pappret som ett ”huvudsyfte”. 

 

Figur 13. Illustration som tydliggör hur problematiken kan betraktas. 

Enhetsoperationen vakuumpumparnas leverabel är ett optimalt tryckfall på 

pappersbanan för att uppfylla huvudsyftet av att avvattna pappret så att en så hög 

torrhalt som möjligt kan uppnås. Detta kan ses som system A. Biprodukten består av 

spillvärme baserat på framställandet av enhetsoperationens leverabel. Kartläggaren 

har baserat åtgärdsförslagen på system B vilket inte tar hänsyn till det huvudsakliga 

syftet med enhetsoperationen. Minskar exempelvis pumparnas verkningsgrad och på 

så vis vakuumkapaciteten så ökar värmeförlusterna vilket är positivt om endast 
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system B betraktas. Därför anses system C vara den mest korrekta systemgränsen för 

en analys av vakuumsystemet och värmeåtervinningspotentialen.  

En liknelse kan göras med att det kan anses bra för klimatet att öppna fönstren under 

vintern då mer klimatneutralt biobränsle används för att värma upp bostaden och mer 

av biprodukten el kan alstras i kraftvärmeverken som ersätter elkraft från Europa. 

För att inte fastna i en sådan tankegång bör alltid en återkoppling till huvudsyftet 

göras, vare sig det handlar om en behaglig rumstemperatur eller en hög torrhalt på 

pappret.  

En lösning eller motivering till problematiken med igensättning av värmeväxlare 

anses bör ha framförts då samtliga åtgärder baseras på värmeväxling. Det är också 

möjligt att problemet inte hade uppdagats av kartläggaren eller presenterats av 

ansvariga på företaget.  

I pinchanalysen har kylkretsarna en fast tillförsel- och måltemperatur då en kylning 

av komponenterna måste ske. Därför prioriterades denna energi över värmeenergin 

i pumparnas utgående luftflöde. Pinchanalysen visar att endast 155 kW behöver 

återvinnas i luft/vatten värmeväxlaren då tillräckligt med värmeenergi finns i 

kylkretsarna. Kartläggaren har inte prioriterat kylkretsarna utan räknat med att 

tillräckligt med kylbehov finns för att kunna kyla luften från 40℃ till 25℃. Detta i 

tillägg till att pumpkurvorna antas vara felavlästa och att pumpkurvorna i sig antas 

vara felaktiga ger en förklaring till den höga redovisade återvinningspotentialen. 

De härledda kylvattenflödena som redovisas i tabell 11 skiljer sig signifikant från 

egna uppmätta flöden. Detta anses kunna tyda på att mätningarna antingen är utförda 

under sommarhalvåret då ett högre flöde kan krävas för att kyla komponenterna eller 

att de befintliga svävkroppsmätarna har använts som visar felaktiga värden på grund 

av mikrobiell tillväxt. För att slå fast orsaken bör flödesmätningar göras med hjälp 

av annan utrustning och analyseras över ett år för att se hur flödena påverkas av 

årstiderna. 

En temperaturökning av processvattnet på 21 respektive 32℃ påstods i 

energikartläggningen kunna uppnås. Under sommarhalvåret när temperaturen på 

sjövattnet antas kunna uppgå till 20℃ innebär denna temperaturhöjning att en 

mäldtemperatur på 41 respektive 52℃ kan uppnås. Detta är orimligt med tanke på 

de varma flödenas begränsande temperaturer är omkring 35–40℃.  Resonemanget 

anses stämma bättre om temperaturen på sjövattnet låg nära 0℃ året om vilket inte 

är fallet. 
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Målet med att redovisa hur väl den tidigare genomförda 

energikartläggningen stämmer överens med egna beräkningar 

anses har uppnåtts. Även förklaringar till skillnaderna i resultat 

anses har presenterats. Målet att redovisa åtgärdsförslag för 

optimering av vakuumsystemet samt en uppskattning av den årliga 

ekonomiska besparingspotentialen anses också ha uppnåtts. En 

grundlig diskussion kring detta återstår. 

Investeringskostnaderna för Systemgräns 3 som redovisas i tabell 9 baserades på 

energikartläggningens investeringskostnader eftersom tiden för en grundlig 

kostnadsundersökning inte ansågs finnas. Inte heller ansågs det finnas en grund till 

att misstro kartläggarens kunskap kring en uppskattning av denna sort.  

Samtliga resultat i Alternativ 1 och Alternativ 2 anses visa stora 

energibesparingsmöjligheter. Resultaten för Systemgräns 1 anses som mest säkra 

eftersom få antaganden gjordes. Resultaten i tabell 17, 18 och 20 visar hur 

förändringar kring vakuumsystemet påverkar hela anläggningens energisystem och 

illustrerar vikten av att ha ett bredare systemtänk. Större systemgränser innebär fler 

antaganden varför osäkerheten i resultaten i tabell 18 och 20 anses som stor.  

Både Alternativ 1 och Alternativ 2 - Systemgräns 3 visar vikten av att ta vara på 

spillvärme från processen. Enligt Paulapuro (2008) är en utjämningstank med 

förvärmt och kemiskt behandlat processvatten användbar, speciellt under 

vinterhalvåret när vattentemperaturen är låg. 

Om vinsten kopplad till produktionsökningen bortses från redovisar Alternativ 1 den 

största ekonomiska och miljömässiga vinsten. Detta på grund av att så pass mycket 

av den lågvärdiga spillvärmen från vakuumpumparna kommer till användning. 

Möjligheten för värmeåtervinning från höghastighetsturbofläktarna bör undersökas 

då någon form av kylsystem kommer krävas. Kylsystemet inkluderat i offerten från 

Runtech inkluderar en turbofläkt för kylning av motorn. Denna värmeenergi kan 

potentiellt användas för att värma upp processvattnet. Även luften från 

pappersmaskinerna kan potentiellt värmeväxlas med processvattnet samt energi från 

vattenseparatorerna.  

Enligt Mujumdar (2007) är kapacitetshöjning en drivande faktor för forskning och 

utveckling. Enligt Rexcell är en produktionsökning efterfrågad. 

Produktionsökningen på 4,8 % redovisad för PM1 i tabell 18 och tabell 20 anses 

påverka investeringens återbetalningstid i hög grad. Det är viktigt att poängtera att 

detta endast är en potential. Oförutsedda flaskhalsar och begränsningar i 

produktionen kan uppstå innan potentialen uppnås. 

Resultatet i studien anses ge en klarare bild av hur mycket energi och kylvatten 

vakuumsystemet kräver samt även hela anläggningens vatten- och elförbrukning i 
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förhållande till teori. Detta hjälper företaget att rikta målsättningar dit de behövs som 

mest. 

För att utgöra anläggningens spetskraft används noterbart mycket el för produktion 

av processånga. Vidare studier kring anläggningens produktion av processånga bör 

utföras för att avgöra huruvida den nuvarande driften är optimal. 

Känslighetsanalysen visar att ett energimål på ∆𝑇 = 3℃ för Alternativ 1 ändrar 

temperaturen på processvattnet till 33℃ vilket anses som en betydelsefull ökning. 

En noga efterföljande dimensionering av värmeväxlare föreslås därför, då storleken 

har en avgörande betydelse för värmeåtervinningen. I samband med detta bör 

eventuella problem med igensättning av värmeväxlare undersökas.  

En nackdel som inte har framkommit är att vakuumsystemet kan kräva mer utrymme 

beroende på om gamla vätskeringpumpar behålls som back-up eller inte. 

Vakuumnivåerna för suglådorna som avvattnar vira och filt har antagits vara samma 

som tryckfallet över pumparna, alltså att inga tryckförluster sker i rörkanalerna till 

pumparna. Detta anses innebära en stor osäkerhet då inget stärker detta påstående. 

Installation av nödvändig mätutrustning anses vara ett stort steg mot att öka 

medvetenheten av viktiga processer kopplat till papperstillverkningen.  

Samtliga resultat kopplat till ekonomi är starkt beroende av elpriset. En stor 

förändring kan ske exempelvis då lagstiftningen ändras eller om läget på 

energimarknaden ändras. 

Papermaking Science and Technology är en bokserie med 20 volymer som täcker 

hela papperstillverkningsprocessen. Denna bokserie har använts som referensguide 

och anses som en tillförlitlig källa för baskunskaper inom papperstillverkning. 

Lahtinens och Karvinens (2010) samt Håkanssons (2010) arbete har, i denna rapport, 

lagt grunden för applikationen av den föreslagna vakuumteknologin inom 

pappersindustrin. Fler rapporter av oberoende parter behövs för att validera 

resultaten och belysa eventuella negativa aspekter. Anledningen till att så lite finns 

publicerat kring teknologin inom pappersindustrin kan vara att företagen inte vill 

dela med sig av sitt interna arbete av konkurrensskäl. Eventuella patent kan göra så 

att teknologin som är presenterad och patenterad inte valideras av andra parter. 

Rekommendationer, Forskning och Utveckling  

Denna studie anses visa vikten av att verksamma ingenjörer bör ha en nära koppling 

till den pågående utvecklingen inom branscher vari de är verksamma. Investeringar 

antas vara i bruk under en lång period varför ordentliga undersökningar är av stor 

vikt. En icke optimal investering anses kunna göra företaget mindre benägen för en 

nyinvestering när väl bästa tillgängliga teknik senare har identifierats.  



48 

 

Har kartläggaren inte forskningsinblick är det förståeligt att vätskeringpumparna i 

sig inte ifrågasattes. Om driften antas vara optimal och att inga alternativ till 

vätskeringpumpar antas finnas är åtgärdsförslagen till viss del berättigade. Dock kan 

krav ställas på att ”företagen både ska ha kunskap om bästa möjliga teknik för att 

hushålla med energi och att de ska använda denna teknik” (Henning 2018). 

Den föreslagna investeringen i höghastighetsturbofläktar med hastighetsreglering 

anses vara en teknik som redan har börjat konkurrera ut vätskeringpumpar inom 

pappersindustrin. Den har även slagit igenom inom andra branscher (Bell & Abel 

2011). Teknologin med hastighetsreglering av växelspänningsmotorer antas komma 

spela en större roll inom industrin än tidigare (Gerada m.fl. 2014). Det är inte bara 

energiförbrukningen som påverkas av ökad reglerbarhet utan också 

livscykelkostnader och ökad pålitlighet. Tekniken anses vara framtidssäker då den 

passar in inom ramen för Industri 4.0 där det krävs utrustning som i realtid är kapabel 

att interagera med styrsystem för att möjliggöra självoptimering (Zheng m.fl. 2018). 

Missas ”game-changers” som Industri 4.0 kan ett företag hamna på efterkälken och 

utkonkurreras. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete minskar sannolikheten för detta 

eftersom ett vakande öga hålls på trender kring forskning och utveckling. Allt detta 

kan förknippas med Fosters S-liknande innovationskurvor (se figur 1). 

Ett bredare systemperspektiv, där lösningar planeras utefter framtida investeringar 

och planer och som ser anläggningen och dess omnejd som en helhet, ger 

skräddarsydda lösningar för den specifika produktionen. Detta i kontrast till att 

identifiera komponenter och processers enskilda energiprestanda och åtgärda dessa 

en och en. Pinchanalysen är ett lysande exempel på metoder som ger skräddarsydda 

lösningar ur ett systemperspektiv. En pinchanalys av anläggningen anses vara 

behövlig för att kunna utnyttja optimal värmeåtervinning. Metoden anses vara en av 

de främsta inom energioptimering i industrin och bör användas av varje större 

anläggning. Anläggningens energisystem bör också undersökas då förbrukningen av 

elenergi för produktion av processånga anses vara hög. 

Rexcell föreslås separera processvattnet till ett eget vattensystem och allt annat 

vatten till ett annat system. Enligt Paulapuro (2008) är fördelen att vatten då kan 

recirkulera inom systemen och att icke kontaminerat vatten kan tömmas till 

omgivning eller till processvattnet istället för att skickas till reningsverk. En fördel 

är också att öka medvetenheten kring anläggningens resurser samt att det lättare går 

att mäta effekten av besparingsåtgärder. 

Införandet av ett forsknings- och utvecklingsperspektiv i studien 

anses i högre grad ha bidragit till det övergripande syftet med att 

ta ansvar för och värna om miljön i samband med att öka 

företagets konkurrenskraft. 
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6 Slutsatser 

Stora energibesparingar anses kunna göras på Rexcells bruk kopplat till 

vakuumsystemet och energisystemet i stort. Ett skifte i vad som anses som 

konventionell teknik håller på att ske där gamla vätskeringpumpar ersätts av 

moderna mer effektiva pumpar. Energikartläggningen anses inte ha en koppling till 

det pågående skiftet inom industrin och en investering i endast återvinning av 

spillvärme anses inte lösa befintliga problem som brist på vakuum eller igensättning 

av värmeväxlare. 

Rexcell föreslås investera i höghastighetsturbofläktar för effektivare avvattning och 

ökad produktionskapacitet. De föreslås också investera i ett 

värmeåtervinningssystem med utjämningstank kopplat till avloppsflödet i syfte att 

minska belastningen på pannanläggningen. 

Resultatet visar, beroende på systemgräns, en årlig ekonomisk besparing på mellan 

0,9–1,4 miljoner kronor med en återbetalningstid på mellan 2,8–6,8 år. 

Anläggningens totala elbehov minskar med 3,6–10,7 procentenheter och 

anläggningens utsläpp av CO2 minskar med 6,8–20 procentenheter. En 

produktionsökning på ca 4,8 % beräknades för PM1 vilket anses ha en stor påverkan 

på återbetalningstiden som dock inte inkluderas i studien. 
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Bilagor 

 Bilaga 1 

Tabell 8. Mätinstrumentet Micronics Portaflow 220 noggrannhet och begränsningar. 

Begränsningar Beskrivning 

Noggrannhet 

±0,5 % till ±2 % av flödesavläsningen för 

flödeshastighet>0,2m/s och rörtjocklek >75mm 

±3 % av flödesavläsningen för flödeshastighet>0,2m/s och 

rörtjocklek inom intervallet 13mm - 75mm 

±6 % av flödesavläsningen för flödeshastighet <0,2m/s. 

Repeterbarhet ±0,5 % av uppmätt värde eller ±0,02m/s av vilket som är störst. 

Tillstånd på 

vätskan 

Rena vätskor eller oljor som har mindre än 3 volymprocent 

partikelhalt. 

omfattar flodvatten, havsvatten, dricksvatten, avmineraliserat 

vatten, glykol / vattenblandning, hydraulsystem- och dieselolja. 

Minsta 

hastighet 

Minsta hastighet 0,1m / s; Max hastighet 20m / s: Gäller båda 

flödesriktningarna 

Rörmaterial 

Akustiskt ledande medium som kolstål, rostfritt stål, koppar, 

UPVC, PVDF Betong, Galvaniserat Stål, Mild Stål, Glas, 

Mässing, Inklusive Foderrör - Epoxi, Gummi, Stål, Plast 

Rördiameter 13mm – 115mm 

Rörtjocklek 1mm – 75mm  

 

 


