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Sammanfattning 

Ett av de globala delmålen beskriver att upprustning och anpassning av industriers 

infrastruktur är viktigt för att göra industrin mer hållbar, med effektivare 

resursanvändning till år 2030. Ökade energipriser, strikta miljökrav, nya styrmedel för 

effektiv slutanvändning av energi har skapat en ökad önskan att sänka 

energianvändningen och relaterade energikostnader. Sverige har ett mål att öka den 

förnybara elproduktionen med 18 TWh till år 2030 med hjälp av styrmedlet elcertifikat. 

Energieffektiviseringen kan ske vid: processerna, assisterande/extra system samt vid 

värme och elektricitettillförseln (kraftgenerering). I denna studie kommer störst fokus 

vara på kraftgenerering. Pappers- och massaindustrin använder stora mängder av olika 

energityper i alla processer i fabriken. I denna studie fokuseras det på energitypen ånga. 

Ett av de grundläggande behoven som ett kraftvärmesystem måste uppfylla är 

processångans tryck för varje process i en industri. I denna studie har ångförbrukarnas 

tryckbehov på lågtrycksnätet undersökts. 

Utredningen är begränsad till månaden september år 2018. Systemgränserna startar från 

sodapannorna och barkpannan, därefter följs ångans väg genom nätet och slutar vid 

ångförbrukarna. 

Metoden är uppdelad i två huvuddelar: I första delen gjordes en beräkningsmodell av 

nollsystemet. Andra delen är en undersökning kring vilka tryckbehov som finns vid 

processerna på lågtryckssidan. 

Det är möjligt att behovsstyra turbinen. Det behovsstyrda systemet styrs av 

indunstningsprocesserna. De övriga processerna som dimensionerar lägsta trycket anses 

vara: Matarvattentanken och receivern (vid torkmaskin 8). 

Lågtrycksnätets tryck anses kunna reduceras från 3,2 till 2,92 bar (ö) utan några 

tillämpningar. Trycket kan eventuellt reduceras ytterligare om en teknisk utredning 

genomförs över turbinen. Övriga processers dimensionerande lägsta tryck anses vara 2,5 

bar (ö). Med ett dimensionerande tryck på: 

 2,92 bar (ö) gavs en kostnadsminskning på 2,64 miljoner kronor per år. 

 2,5 bar (ö) gavs en kostnadsminskning på 4,69 miljoner kronor per år. 

Optimerad drift anses vara en godkännande åtgärd för tilldelning av elcertifikat. Vid en 

100 procentig tilldelning av elcertifikat av den genererade elenergin med en 

dimensionerande reducering av trycket till 2,5 bar (ö) ges 8982 stycken elcertifikat, vilket 

motsvarar en intäktsökning på 2,25 miljoner kronor per år.  



 

 

 

Abstract 

One of the global sub-goals states that rehabilitation and adaptation of industrial 

infrastructure is important for making industries more sustainable, with more efficient use 

of resources by year 2030. Increased energy prices, strict environmental requirements, 

new control instruments for efficient end use of energy have created an increased desire 

to reduce energy use and related energy costs. Sweden has a goal of increasing the 

renewable electricity production by 18 TWh by year 2030 using the control instrument 

electricity certificate. 

Energy efficiency can be achieved at: the different kinds of processes in the mill, assistant 

systems, and heat and electricity supply (power generation). In this study, the main focus 

will be on power generation. The paper and pulp industry uses large amounts of different 

energy types in all processes in the factory. In this study, the focus is on the energy type 

steam. One of the basic requirements that a cogeneration system needs to follow is the 

steam pressure requirements of all the steam-consuming processes in the mill. In this 

study, all the steam-consuming processes on the low-pressure network have been 

investigated. 

The study is limited to the month of September year 2018. The system boundaries start 

from the recovery boilers and the bark boiler, and then the steam path is followed through 

the grid and ends at the steam consuming processes. 

The method is divided into two main parts: In the first part, a calculation model of the 

zero system was constructed. The second part is a study of the pressure requirements of 

the steam consuming processes on the low-pressure side. 

It is possible to demand control the turbine. The evaporation processes control the demand 

system. The other processes that limiting the lowest pressure are considered to be: The 

feed water tank and the receiver (at drying machine 8). 

The low-pressure network can be reduced from 3.2 to 2.92 bar (over pressure) without 

any applications. The pressure may be further reduced if a technical investigation is 

carried out over the turbine. The minimum design pressure of the steam consuming 

processes is considered 2.5 bar (over pressure). The pressure limit:  

 2.92 bar (over pressure) gave a cost reduction of 2.64 million SEK per year. 

 2.5 bar (over pressure) gave a cost reduction of 4,69 million SEK per year. 

Optimized operation is considered an approval measure for the allocation of electricity 

certificates. 8982 electricity certificates will be given if it is 100 percent allocation of 

electricity certificates of the turbines generated electricity with a design reduction of the 

pressure to 2.5 bar (over pressure). The certificates then corresponds to an income 

increase of 2.25 million SEK per year.  
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Akronymer 

Ventilers funktionskoder och numrering 

Reglerventilernas funktionskod består alltid av två sammanhängande bokstäver som 

beskriver dess styrfunktion. Första bokstaven beskriver storheten som flöde, tryck och 

temperatur. Andra bokstaven beskriver funktionen. Tabell 1 redovisar de mest relevanta 

funktionskoderna. 

Tabell 1. Reglerventilernas funktionskodning. 

Första bokstaven Andra bokstaven 

F - flöde C - kontroll 

P - tryck F - kvot 

T - temperatur I - indikator 

 

Kontroll: Tryckreglering, flödesreglering mm.  

Kvot: Kvoten av två mätvärden t ex en viss flödesmängd styr ett annat flöde i ett 

förhållande. 

Indikator: Ett mätvärde som visas men ingår dock inte i någon direkt reglering. 

Ordlista 

Nollpunktsanalys 

 

Detta är en kalkylmodell som går ut på att hitta intäkten 

som ger ett nollresultat på investeringen. 

Styrmedel 

 

Ett medel för att nå ett önskat mål. 

Processindustri 

 

En typ av tillverkningsindustri som omvandlar råvaror till 

produkter. 

Kraftvärmeanläggning 

 

En kombinerad anläggning som alstrar både elektricitet 

och värme. 

Distribuerat styrsystem 

 

Ett styrsystem som integrerar flera fysiska processer med 

ett överliggande kontrollsystem. 

Absoluttryck, bar (a) 

 

Trycket inklusive atmosfärstrycket. 

Övertryck, bar (ö) 

 

Trycket utöver atmosfärstrycket. 

Flash Trycket reduceras drastiskt 
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1 Inledning 

”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” är ett av de globala målen. Detta mål 

innehåller ett delmål, ”uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet”. 

Delmålet beskriver att upprustning och anpassning av industriers infrastruktur är viktigt 

för att göra industrin mer hållbar, med effektivare resursanvändning till år 2030. (Globala 

målen u.å.). 

Pappers och massaindustrin betraktas vara en av de sex mest energiintensiva industrierna 

antyder Keshari m.fl. (2018). År 2015 stod pappers och massaindustrin för ca. 52 procent 

av den totala industriella energianvändningen i Sverige instämmer Energimyndigheten 

(2017). 

Skandinaviska kemiska pappers- och massafabriker är i stor utsträckning självbärande 

när det gäller energi, med befintlig teknik är det möjligt för massafabriker att extrahera 

ett överskott av energi från biprodukterna av massaproduktion förklarar Klugman m.fl. 

(2007). 

Ökade energipriser, strikta miljökrav, nya styrinstrument som till exempel 

utsläppsandelar och policys för effektiv slutanvändning av energi har skapat en ökad 

önskan att sänka energianvändningen och relaterade energikostnader. För att positionera 

sig som marknadsledare inom den specifika verksamheten på lång sikt är förvaltning och 

användning av energi av stort intresse, särskilt för energiintensiva industrier som pappers 

och massaindustrin. (Schulze m.fl. 2016). 

Potentialen att energieffektivisera svenska energiintensiva firmor är bedömt till 18 

procent: 5 procent med hjälp av energieffektiva teknologier och 13 procent med förbättrad 

energianvändning anger Lawrence m.fl. (2018). Energieffektiviseringen kan ske vid: 

processerna (massa och pappersproduktionen), assisterande/extra system (fläktar, 

pumpar, elektriska motorer och luftkompressorer) samt vid värme och 

elektricitettillförseln (kraftgenerering) tydliggör Comodi m.fl. (2013). I denna studie var 

störst fokus på kraftgenerering, med en mindre fokus på assisterande system som 

ångejektorer. 

Pappers- och massaindustrin använder stora mängder av olika energityper (elektricitet, 

ånga och bränsle) i alla processer i fabriken förklarar Hämäläinen & Hilmola (2017). I 

denna studie fokuseras det på energitypen ånga. Processindustrier som pappers- och 

massaindustrin har behov av elektricitet och ånga för att fungera och är därför idealiska 

användare av kraftvärmeanläggningar. Kraftvärmeanläggningar kallas även för 

kombinerade värme- och kraftanläggningar och dessa är optimala när det handlar om att 

ta till vara på värme från olika typer av bränsle. Ett av de grundläggande behoven som ett 

kraftvärmesystem måste uppfylla är processångans tryck för varje process i en industri. 

(Abbi 2012). I denna studie har ångförbrukarnas tryckbehov på lågtrycksnätet undersökts, 

för att göra en bedömning om det är möjligt att behovsstyra trycket på lågtrycksnätet. 

Sverige och Norge har haft en gemensam elcertifikatmarknad sedan den 1 januari 2012. 

I denna gemensamma marknad finns det ett mål, att öka elproduktionen med 28,4 TWh 

från 2012 till och med 2020. År 2017 lades en proposition (2016/17:187) som handlar 
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om: ”Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam 

elcertifikatmarknad”, där finns information om hur framtiden eventuellt kommer se ut.  

Dessutom har Sverige ett eget mål, att öka den förnybara elproduktionen med 18 TWh 

till 2030 (Energimyndigheten 2017). 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med studien är att teoretiskt maximera Stora Enso Skutskärs bruks elproduktion 

från mottrycksturbinen. 

Målet är att jämföra ångnätverket med och utan ett behovsstyrt lågtrycksnätverk med 

fokus på genererad el och kostnadsbesparing av inköpt el. 

1.2 Avgränsningar 

Utredningen är begränsad till månaden september år 2018. Eftersom utredningen är 

begränsad till en specifik månad kommer resultatet inte att vara representativt för ett helt 

år. Detta är delvis på grund av att utetemperatur och råvattentemperatur påverkar 

förbrukarnas ångbehov. 

Systemgränserna startar från sodapannorna 6 och 7 (SP6 och SP7) samt barkpanna 5 

(BP5), därefter följs ångans väg genom nätet och slutar vid ångförbrukarna. 

Systemgränserna redovisas i figur 1. Reglersystemet ingår inte i uppbyggnaden av 

nollsystemet. 

 

Figur 1. Utredningens systemgränser, trycket redovisas i övertryck. 

Utredningen består ut av två delar: Första delen går ut på att strukturera upp nollsystemet 

och dess beräkningsmodell. Nollsystemet innebär att ångnätverket är i sin ursprungsform 

det vill säga utan behovsstyrt mottryck på lågtrycksångan. Andra delen går ut på att 

undersöka lågtrycksnätets tryckbehov och om det är möjligt att köra med ett behovsstyrt 

lågtrycksnät. Denna undersökning sker med fokus på lågtrycksnätet eftersom det har 

större ångflöde och lägre tryck jämfört med mellantrycksnätet, vilket resulterar i mer 

generering av el. 

1.3 Idén bakom arbetet 

Stora Enso Skutskärs Bruks mottrycksturbin har fått ett distribuerat styrsystem som 

underlättar behovsstyrning av ångtrycken efter turbinen, eftersom styrningen av 

ångreduceringsstationerna och turbinen kan integreras. Stora Enso Skutskärs Bruk har 
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tidigare utfört en förstudie om behovsstyrning av mottrycket. Det uppskattades att om 

trycket reduceras med 0,1 bar ger det en kostnadsminskning på ca. 1,5 miljoner kronor 

per år (Dahlman 2013).
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2 Bakgrund 

2.1 Stora Enso Skutskärs bruk 

Skutskärs bruk tillverkar blekt sulfatmassa i tre linjer. Tillåten produktion är 600000 ton 

massa per år och idag är årskapaciteten ungefär 550000 ton massa per år. Massan 

tillverkas av både barr- och lövved och produkterna är typerna papper- och fluffmassa. 

Fluffmassa kännetecknas speciellt av absorptionsegenskapen och produkter som är gjorda 

av fluffmassa är t.ex. blöjor och sanitetsbindor. I linje ett och två är råvaran barrved och 

produkten växlas mellan fluff- och pappersmassa. I linje tre är råvaran lövved och där är 

produkten pappersmassa.  

Linje 1: renseri, kontinuerligt kokeri med sileri och tvätteri, syrgassteg med tvätteri, 

blekeri i fem steg samt en torkmaskin. Råvaran är barrved och produkten är 

pappersmassa, vilket kallas för ”softwood, SW”. 

Linje 2: renseri, kontinuerligt kokeri med sileri och tvätteri, syrgassteg med tvätteri, 

blekeri i tre steg samt två torkmaskiner. Råvaran är barrved och produkten är fluffmassa. 

Linje 3: renseri, kontinuerligt kokeri med sileri och tvätteri, syrgassteg med tvätteri, 

blekeri i fyra steg samt en torkmaskin. Råvaran är lövved och produkten är pappersmassa, 

vilket kallas för ”hardwood, HW”. 

Processerna vid Sulfatmassatillverkning kan delas in i två delar, fiberlinjen och 

återvinningslinjen. Sulfatprocessens fiberlinje och återvinningslinje kan förenklas till 

flödesdiagram (figur 2 och 3) redovisar Costa m.fl. (2009) och Klugman m.fl. (2007). 

 

Figur 2. Förenklat flödesdiagram över sulfatprocessens fiberlinje. Inspirerad av Popa (2013) och 

Costa m.fl. (2009). 

Vedhanteringen inkluderar avisning, avbarkning och flisning av trä samt silning. 

Trämaterialet som har sållats läggs sedan i flissilor för att transporteras till kokarna. (Popa 

2013). Barken separeras mekaniskt med t.ex. roterande trummor och transporteras sedan 

till en barkpanna som utvinner processvärme i form av ånga klargör Klugman m.fl. 

(2007). Skutskärs bruk har två avbarkningslinjer, linje ett har en vals (3,8x48 m) och linje 

två har en upprustad vals (5x46,5 m). Det existerar två stora silor för barrvedsflisor och 

två mindre silor för lövvedsflis. På linje ett och två finns det atmosfärisk förvärmning på 

flisen i flisbehållarna innan det går vidare till kokarna. 

Trä består huvudsakligen av cellulosa, hemicellulosa och lignin. Principen med kokning 

är att befuktat och förvärmt träflis blandas med vitlut innehållande natriumhydroxid och 

natriumsulfid som reagerar med träflisen för att avlägsna ligninet från träet och separera 

cellulosafibrerna. (Bonhivers m.fl. 2015; Ammara m.fl. 2016; Ammara m.fl. 2016). En 

typisk skandinavisk kokare består av ett två-flash-system och kokningstemperaturen 

ligger runt 165 grader Celsius. Första flash ger ånga till flisfickan för genomdränkning 

och förvärmning, medan ångan från andra flash används för hetvattenproduktion. 
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Ångnätet med mellantryck används vid kokaren. (Bonhivers m.fl. 2015). Skutskärs bruk 

har kontinuerliga hydrauliska kokare Kamyr. 

Återvinningslinjen fungerar så att, efter kokaren separeras fibrerna från kokningsluten 

som nu kallas för tunnlut, separationen sker vid tvättningen. Efter tvättningen går 

fibermassan vidare till blekning. Indunstning ökar torrhalten på svartluten vilket bildar 

tjocklut (Skutskärs bruk har en koncentration på 72%), detta görs för att öka effektiviteten 

på sodapannan. I sodapannan sker två huvudprocesser; omvandling av organiskt och 

oorganiskt material. Det organiska materialet förbränns och genererar ånga som används 

till uppvärmning och generering av elektricitet. Det oorganiska materialet återanvänds 

och bildar grönlut. I kausticeringen blandas grönlut med kalk för att bilda vitlut igen. 

(Lagerberg 2012). 

Tvättning kan delas upp i två delar: tvättning av oblekt massa och tvättning vid blekeriet. 

Huvuduppgiften för tvättning av den oblekta massan är att skilja massafibrerna från 

organiska och oorganiska (svartlut) ämnen som skulle kontaminera massan i kommande 

steg i processen. (Sillanpää 2005; Moshkelani m.fl. 2013). Skutskärs bruk börjar med 

tvättning i kokarna följt av sileri, där kvistar skickas tillbaka till kokarna. Innan massan 

går vidare till blekerierna tvättpressas den. 

Den huvudsakliga fokuseringen vid blekning är att selektivt oxidera ligninet, det vill säga 

att maximera oxidativ degradering av lignin samt minimera oxidation av cellulosa antyder 

Weinstock m.fl. (1996). Med blekningsämnena väteperoxid, klordioxid, syre och kaustik 

soda löses resterande ligninet upp, vilket tar bort färgegenskapen och gör den bruna 

fibermassan vit (Catalyst 2018). Skutskärs bruk har MC-dubbel oxidation degradering av 

lignin sedan helt klorfri blekning med olika sekvenser för varje linje. 

Torkningen består av tre huvuddelar: våt parti, pressparti och torkparti. Tidigare användes 

ångvärmda torkcylindrar, år 2012 installerades mer moderna tekniker med fläkttorkar 

(Skutskärs bruk använder fläkttorkar). Först kommer utspädd massa på ca. 3 procent in 

till maskinens inloppslåda, därifrån går massan vidare till virapartiet. Viran är en ändlös 

duk av plast. Under virapartiet finns det suglådor som suger bort vattnet från massan. På 

virapartiet sitter pressvalsar. Efter det går massan till presspartiet som vanligen har två 

till tre stycken pressvalsar. Efter pressningen är torrhalten ca. 45–50 procent. I torken 

finns det blåslådor under massabanan som blåser varmluft som avdunstar vattnet. Den 

våta luften förs ut genom övre delen av torkskåpet och förvärmer ingående torkluft i en 

värmeväxlare. Torkluften värms sedan till rätt temperatur med hjälp av ångbatterier. 

Massan torkas till ca. 90 procent torrhalt. Torkmaskinen är en stor användare av värme. 

De faktorer som påverkar värmebehovet mest är torrhalten efter presspartiet och 

effektiviteten av värmeväxlingen av den varma vattenfyllda luften. (SkogsSverige 2012). 
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Figur 3. Förenklat flödesdiagram över sulfatprocessens återvinningslinje.  Inspirerad av Klugman 

m.fl. (2007) och Popa (2013). 

2.2 Ånga 

Generering av ånga på ett säkert, kontrollerbart och pålitligt sätt har varit en av de bästa 

tekniska gåvorna till mänskligheten sedan slutet av sjuttonhundratalet. Ånga kan 

användas för olika processer som uppvärmning eller turbomaskiner. De tidigaste av dessa 

maskiner var ångmotorer, som har tjänat mänskligheten länge genom att köra mekanisk 

utrustning och lokomotiv. Ångmotorer hade givetvis begränsningar med avseende på 

storlek och kapacitet. Vidare ledde den vetenskapliga och tekniska utvecklingen till 

upptäckten av ångturbinen där högtrycks- och högtemperaturånga inträder i ena änden 

och lämnar den andra änden vid reducerade tryck- och temperaturförhållanden, vilket 

omvandlar värmeenergi till mekanisk energi, som driver turbomaskiner så som en pump, 

kompressor, fläkt och generator. Om den drivna utrustningen är en generator, slutar 

processen i elproduktion. Eftersom den grundläggande värmekällan för produktion av 

ånga antingen är ett bränsle eller en varm gas, är det kompletta systemet allmänt känt som 

termiskt kraftgenereringssystem (Abbi 2012). 

2.3 Stora Enso Skutskär - Ångnätverk 

Skutskärs bruk har tre stycken pannor för ånggenerering, två stycken sodapannor: 

sodapanna 6 (SP6) och Sodapanna 7 (SP7). Den tredje pannan är en barkpanna (BP5) och 

eldas med bark och beckolja.  

Barkpanna 5: Max kapaciteten är 150 ton ånga per timme med maxtrycket 64 bar (a) och 

maxtemperaturen 450 grader Celsius. 

Sodapanna 6: Max kapaciteten är 100 ton ånga per timme med maxtrycket 64 bar (a) och 

maxtemperaturen 450 grader Celsius. 

Sodapanna 7: Max kapaciteten är 350 ton ånga per timme med maxtrycket 64 bar (a) och 

maxtemperaturen 450 grader Celsius. 

Pannorna genererar processånga vid ca 56 bar (ö) som kallas för högtrycksånga. 

Högtrycksångan går igenom turbinen och ibland också igenom reduceringsstationerna. 
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Efter att ångan har passerat turbin och reducerstationerna kallas ångan för färskånga och 

är antingen mellantrycksånga eller lågtrycksånga. Mellantrycksångan är en avtappning 

från turbinen och är bestämd till ett tryck på ca. 11 bar (ö). Lågtrycksångan är bestämt till 

ett tryck på ca. 3,2 bar (ö). Färskångan går sedan vidare till förbrukarna för att täcka deras 

tryck-/energibehov. 

Reduceringsstationerna är reglerventiler som används för att tryckreglera systemet vid 

behov. Ångan går då förbi turbinen endast med en tryckreducering. 

Reduceringsstationerna används om det är sjunkande tryck på låg- och 

mellantrycksnäten. En reglerventil är en flödesförhindrande anordning som medför en 

signifikant tryckreducering för en fluid. Till skillnad från turbiner reduceras trycket utan 

något producerat arbete. När trycket på fluiden reduceras sjunker också temperaturen 

(Ҫengel & Boles 2015). 

2.4 Turbin 

Stora Enso Skutskär har en mottrycksturbin (46 Megawatt radialturbin). Radialturbinen 

bygger på radialströmnings- och motrotationsprinciperna, se figur 4. (Stal-laval turbin 

AB u.å.). 

 

Figur 4. Radialströmning- och motrotationsprinciperna, (Stal-laval turbin AB u.å.). 

På grund av dessa principer har radialturbinen fått sina karakteristiska egenskaper. 

Exempel på karakteristiska egenskaper för radialturbinen är symmetrisk uppbyggnad, 

kompakt konstruktion samt den höga verkningsgraden. (Stal-laval turbin AB u.å.). 

Den mekaniska energin som turbinen utvecklar kan antingen direkt driva fläktar, pumpar 

mm. eller omvandlas till elenergi genom en generator. Ångan i turbinen expanderas till 

ett anpassat tryck utefter processernas behov i bruket. Turbinen ger ut antingen 

avloppsånga (lågtrycksånga) eller avtappningsånga (mellantrycksånga), 

mellantrycksångan kan läggas till efter behov. (Nygaard 1990). 

Verkningsgraden är i princip 100 procent vid omvandlingen av värmeenergi till mekanisk 

energi, förlusterna sker dock vid växellådor och elgeneratorer. El- och mekaniska 

förluster brukar ligga på 5 procent, vilket ger en verkningsgrad på 95 procent. 

Isentropverkningsgrader ligger däremot lägre och brukar vara kring 80 till 90 procent 

(Nygaard 1990). Den isentropiska verkningsgraden förklaras genom förhållandet mellan 

det verkliga uträttade arbetet och det ideala arbetet (expansionen är isentropisk). 

Isentropisk betyder att entropin behålls konstant genom en tillståndsförändring (Ҫengel 

& Boles 2015). 
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2.5 Ångejektor/Termokompressor 

Ångejektor kallas också för termokompressor. Kadant-ångstråle-termokompressorer är 

konstruerade för att blanda lågtrycksånga med mellantrycksånga, där mellantrycksångan 

(motivångan) ökar trycket på lågtrycksångan (Kadant Inc. 2009). 

Mellantrycksångan förs in genom termokompressorns munstycke. När munstycket 

öppnas, drar den inkommande motivångan med höghastighet ner lågtrycksångan i 

termokompressorns kropp. Ett momentutbyte uppträder när ångflödena blandas där flödet 

accelereras till hög hastighet med en likformig profil i termokompressorns hals. Det 

blandade flödet går sedan in i diffusorsektionen. Diffusionsflödesområdet ökar gradvis 

för att tillåta att blandningens hastighet minskas. När hastigheten minskas ökar 

ångtrycket. Vid diffusorsektionens slut är utloppstrycket högre än lågtrycksångan 

(suginloppet) som kommer in i termokompressorn, se figur 5. (Kadant Inc. 2009). 

 

Figur 5. Ångejektor/Termokompressor (Kadant Inc. 2009). 

2.6 Elcertifikatsystemet 

Elcertifikatsystemet ökar produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt, det är 

ett marknadsbaserat styrmedel. Elcertifikat berör dem som producerar förnybar el, 

elleverantörer, elintensiv industri och vissa elanvändare. För att erhålla ett elcertifikat 

måste elen genereras med energikällorna: vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, 

solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk (Energimyndigheten 

2017). 

Staten kan ge ut elcertifikat till producenterna för varje producerad megawattimme 

(MWh) förnybar el. Elcertifikaten kan säljas på öppen marknad av elproducenterna där 

priset bestäms mellan köpare och säljare. Genom en ökad mängd förnybar el fås då en 

extra intäkt, utöver vanlig elförsäljning. Köpare är de som har kvotplikt, vilket främst är 

elleverantörer. Kvotplikten innebär att den som har plikten är skyldig att äga en viss 

mängd elcertifikat i förhållande till användning eller försäljning av el 

(Energimyndigheten 2017).
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3 Metod 

Metoden är uppdelad i två huvuddelar: I första delen gjordes en beräkningsmodell av 

nollsystemet. Andra delen är en undersökning av vilka tryckbehov som finns vid 

processerna på lågtrycksidan. 

3.1 Tillvägagång 

En litteraturstudie gjordes för att få en bättre förståelse över pappers- och massaindustrin 

samt deras ångnätverk. Studien fortsatte med fokus på behovet att energieffektivisera 

stora industrier som pappers- och massaindustrin.  

Efter den grundliga litteraturstudien insamlades bakgrund kring Stora Enso Skutskärs 

Bruks ångnätverks huvudkomponenter, som t.ex. mottrycksturbinen och ångejektorerna/ 

termokompressorerna, mm. För att få bättre förståelse för elcertifikatsystemet gjordes en 

översiktlig studie. 

3.1.1 Insamling av data 

Till att börja med var det viktigt att fastställa en lämplig period för införskaffning av data. 

Detta gjordes med hänsyn till hur produktionen i fabriken hade gått samt antalet 

uppkomna fel i ångnätverket under perioden. Sedan var det viktigt att bestämma 

dimensionen över tidsperioden. Dimensionen valdes utifrån rimlig mängd element att 

köra igenom i Excel samt vad processdatasystemet (WinMOPS) klarar av att hämta. 

WinMOPS är ett program som integrerar flera system över hela bruket. Människor från 

olika avdelningar kan integrera med sina data genom systemet. Exempel på system som 

integreras är laboratoriedata, automatiserade pappers- och massakvalitetssystem, rull- och 

balhanteringssystem, underhållssystem och finansiella system, mm. Med detta 

processdatasystem kan varje avdelning få tillgång till all denna information som också 

uppdateras kontinuerligt (MOPSSYS AB u.å.). 

Ångflödena har identifierats varav viktiga variabler som tryck, temperaturer och 

verkningsgrader för turbinen erhållits. Existerande indikatorer i processdatasystemet har 

också identifierats samt deras tillförlitligheter har diskuterats kort. Utifrån dessa 

diskussioner har de mest tillförlitliga (relativt bra kalibrerade) använts som starka 

referenspunkter i beräkningsmodellen av nollsystemet. När beräkningsmodellen var 

konstruerad och därmed första delen var gjord började undersökningen av lågtrycksnätets 

ångförbrukare. Denna undersökning fokuserade på att kartlägga de olika ångförbrukarna 

med behov av lågtrycksånga samt på att införskaffa information om processernas 

tryckbehov. Den införskaffade informationen om respektive process tryckbehov 

besvarades med fyra stycken avgörande frågor. Det var inte bara information om själva 

processerna utan också om reglerventiler som sitter på inkommande ångflöden, och deras 

öppningsgrader.  

För första delen införskaffades data främst från processdatasystemet och energibalanser 

(som tidigare gjorts på bruket). Resterande information insamlades genom muntlig 

kommunikation och funktionsbeskrivningar. För andra delen införskaffades data från 

processdatasystemet, affärssystemet (SAP), undersökning på positionsplatsen samt 

muntlig kommunikation med t.ex. operatörer. 
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För att beräkna intäktskillnaden för nollsystemet med och utan behovsstyrt system 

behövdes el- och elcertifikatpriser. Elpriserna hämtades från Nordpool under fliken 

”elspot” priser i Sveriges sektor nummer 2 (Nordpool 2018). Elcertifikatpriserna 

hämtades från ekonomifakta (2019). 

3.1.2 Beräkning och undersökning 

Med lämplig indata kunde en beräkningsmodell av nollsystemet framställas. Beräkningar 

och flödesscheman konstruerades i Excel. Excel var lämpligt eftersom det kunde kopplas 

till processdatasystemet och ”X-steam tables”. ”X-steam tables” är ett program gjort av 

Magnus Holmgren och det kopplar ångtabellen in i Excel vilket förenklar framtagandet 

av t.ex. entalpi, temperatur och tryck (X-eng u.å.). 

Under del två av metoden undersöktes lågtrycksångförbrukarna i bruket. För att få en 

detaljerad bild av alla förbrukare insamlades schematisk information från flödesscheman 

över bruket. Flödesscheman visualiserar systempositioner och systemnummer, t.ex. vart 

en reglerventil sitter och vad den har för beteckning och numrering. 

3.2 Beräkningar 

För att beräkna entalpin för låg- och mellantrycksångan vid isentropisk expansion 

utnyttjades ångtabellprogrammet som tidigare beskrivits. Variabeln som söktes var 

entalpin (h, [kJ/kg]) medan trycket (P, [bar]) för mottryckssidan (låg- och mellantryck) 

och entropin (s, [kJ/kg*K]) för högtryckssidan var indata vid beräkningen (1) och (2). 

ℎ𝐼𝑆𝐸𝑁,𝐿𝑇 = ℎ_𝑃𝑠(𝑃𝐿𝑇; 𝑠𝐻𝑇)    (1) 

ℎ𝐼𝑆𝐸𝑁,𝑀𝑇 = ℎ_𝑃𝑠(𝑃𝑀𝑇; 𝑠𝐻𝑇)   (2) 

För att beräkna totala effekten från turbinen behövdes en ekvation som beskriver den 

verkliga expansionen genom turbin. Med resultatet från (1) och (2) kan entalpin efter 

turbinen beräknas för både låg- och mellantrycksångan (3) och (4) efter verkliga 

expansionen. Isentropiska expansionen beskrivs i figur 6 (Ҫengel & Boles 2015). 

ℎ𝐿𝑇 = ℎ𝐻𝑇 − 𝜂𝐼𝑆𝐸𝑁,𝐿𝑇 ∗ (ℎ𝐻𝑇 − ℎ𝐼𝑆𝐸𝑁,𝐿𝑇)  (3) 

ℎ𝑀𝑇 = ℎ𝐻𝑇 − 𝜂𝐼𝑆𝐸𝑁,𝑀𝑇 ∗ (ℎ𝐻𝑇 − ℎ𝐼𝑆𝐸𝑁,𝑀𝑇)  (4) 

De isentropiska verkningsgraderna var givna från tidigare beräkningar på Stora Enso 

Skutskärs Bruk. Mer ingående förklaring till verkningsgradernas värde ges i kapitel 2.4. 

Isentropiska verkningsgraderna för lågtrycksångan och mellantrycksångan är bestämda 

till 0,85 respektive 0,75.  

Högtrycksångans entalpi kan enkelt bestämmas med hjälp av processdatasystemet och 

ångtabellprogrammet. När både hög- och mottrycksångornas entalpier var kända 

saknades bara  ångans massflöde och turbinens verkningsgrad för att beräkna den totala 

effekten från turbinen. Turbinens verkningsgrad, el- och mekaniska förluster var given 

till 0,95 i kapitel 2.4.  
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Figur 6. Illustration av en isentropisk expansion, röda linjen är en mättningskurva. Inspirerad av 

Ҫengel & Boles (2015). 

För att kunna bestämma ångflödena [ton/h] ut ur turbinen för både låg- och 

mellantrycksångan samlades data från processdatasystemet och energibalanser vilket 

summerades till ett totalt flöde för både låg- och mellantrycksångan. Det vill säga den 

totala mängden ånga till lågtrycksförbrukarna plus det som går ut till fjärrvärmenätet, 

dumpkondensorn och friblåsningen minus mättningsvattnet som kommer in i nätet är lika 

med flödet ur turbinen till lågtryckssidan, se figur 7. Samma metodik sker vid 

mellantryckssidan, skillnaden är dock att det endast är friblåsning där. 

 

Figur 7. Flödesberäkning ut ur turbin till lågtryckssidan 

Friblåsningen, fjärrvärmen och dumpkondensorn styrs av reglerventiler, dessa flöden är 

tagna från flödesmätare i processdatasystemet. Mättningsvattnets totala flöde till 

mottryckssidan fanns också att hämta från processdatasystemet, dock visades ingen 

fördelning mellan låg- och mellantrycksnätet. Denna fördelning antogs vara den samma 

som medelvärdet för utgående ånga mellan låg- och mellantrycksnätet, vilket är ca. 70 

respektive 30 procent. 

Med denna information kan effekterna (�̇�, [W]) beräknas fram för respektive 

mottryckssida (5) och (6), för att sedan beräkna den totala turbineffekten (7). Låg- och 

mellantrycksångan �̇�𝐿𝑇 och �̇�𝑀𝑇 [kg/s]. 

�̇�𝐿𝑇 =  
 �̇�𝐿𝑇∗ (ℎ𝐻𝑇 −ℎ𝐿𝑇)∗0.95

3600
    (5)  

�̇�𝑀𝑇 =  
 �̇�𝑀𝑇∗ (ℎ𝐻𝑇 −ℎ𝑀𝑇)∗0.95

3600
   (6) 

�̇�𝑇𝑂𝑇 =  �̇�𝐿𝑇 +  �̇�𝑀𝑇     (7) 
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Med den totala effekten bestämd kan de totala megawattimmarna under den bestämda 

tidsperioden beräknas (September månad år 2018). Elpriserna för perioden togs från 

Nordpool och beskriver kostnaden i kronor per megawattime. Med denna information 

kunde den total intäkten beräknas. 

För beräkning av behovsstyrt mottryck på lågtryckssidan användes samma metodik som 

för nollsystemet. Skillnaden är att konstanta trycket på 3,2 bar (ö) i ekvation (1) ersätts 

med processernas varierande tryckbehov för varje timme . 

En lista i Excel konstruerades med indunstningsprocesserna i en varsin  kolumn  och en 

kolumn med ett konstant tryck som var bestämt som det dimensionerande lägsta trycket 

för övriga processer i lågtrycksnätet. Indunstningsprocessernas tryckbehov varierar 

mycket relativit till överiga processerna som har näst intill konstanta behov. En kolumn 

var det behovstyrande trycket. Denna kolumn använder sig av MAX-funktionen i Excel 

och är dragen över alla eventuellt dimensionerande tryck för att få det dimensionerande 

lägsta trycket som lågtrycksnätet kan sänkas till, se tabell 2. 

Tabell 2. Beräkning av dimensionerande lägsta trycket på lågtrycksnätet. 

 

Kolumnen längst till vänster är det dimensionerande lägsta trycket och beskrives som 

absoluttryck (bar a), resterande kolumner beskrives med övertryck (bar ö). De tre 

kolumner i mitten är indunstningsprocessernas tryckbehov. Kolumnen längst till höger är 

de övriga processernas lägsta dimensionerande tryck.  

3.3 Turbinen 

Bergvall1 förklarar att turbinen ursprungligen är dimensionerad för 2,92 bar (ö) på 

lågtryckssidan. Turbinen påverkas alltså inte negativt om trycket reduceras ned till 2,92 

bar (ö). Däremot om trycket reduceras ännu lägre än det dimensionerande trycket ökar 

belastningen på  beskovlingen, detta på grund av ett ökat energiuttag och att den interna 

kraftbalansen kan påverkas. 

Bergvall1 anser också att en teknisk undersökning kan göras för att ta reda på om det går 

att sänka trycket under 2,92 bar (ö) med befintlig design utan att äventyra driftsäkerheten. 

Den tekniska undersökningen innebär att en hållfasthetsberäkning sker beträffande 

turbinens delar som kan påverkas negativt samt en undersökning av en axialkraftsbalans. 

Undersökningen redovisar om specifika delar av turbinen kan modifieras eller bytas för 

att kunna sänka trycket. Denna undersökning är utanför examensarbetets gränser. 

                                                 

1 Anders Bergvall prestandaingenjör på Finspång Siemens, kommunikation via mail 3 maj 2019. 
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3.4 Lågtrycksnätets ångförbrukare 

Industriprocesserna har specifika temperatur-/tryckbehov som måste uppfyllas på den 

tillförda värmen för att processerna ska ha normal funktion. Exempel på fall som är 

temperaturkänsliga är massakokning och mesaombränning. I andra fall finns det en större 

frihetsgrad när det gäller att dimensionera processerna. Exempel på dessa är indunstning 

och torkning. Efter att processerna har dimensionerats finns det risk att 

produktionskapacitet går förlorad om inte de specifika temperaturerna uppnås. Det vill 

säga om produktionen ökar bör också temperaturen öka för att behålla bra 

produktionskapacitet (Nygaard 1990). 

Den värme som är intressant är kondensationsvärmen från ångan, det vill säga 

fasövergången från gasfas till vätskefas. På grund av detta är processernas krav på 

temperatur i ett samband med kravet på trycket (Nygaard 1990). I tabell 3, redovisas 

vatten vid ångbildningstemperatur (mättad ånga). 

Tabell 3. Temperatur och absolut tryck för mättad ånga. 

 

Andra delen i metoden är en undersökning om det är möjligt att reducera trycket på 

lågtrycknätet. För att en specifik process tryckbehov ska vara dimensionerande som en 

lägre tryckgräns för det behovsstyrda systemet bör trycket ligga kring 2,2 bar (ö) eller 

högre. Detta motsvarar en temperatur omkring 135 grader Celsius. Om processens 

arbetstemperatur ligger under denna temperaturgräns antogs processen inte vara 

dimensionerande för den lägre tryckgränsen. Däremot om temperaturen låg över den 

givna temperaturgränsen  undersöktes processen ytterligare. 

När trycket och temperaturen reduceras minskar också energiinnehållet (entalpin, ℎ 

[kJ/kg]). För att reducera trycket på lågtrycksnätet undersöktes processerna med följande 

frågor: 

1. Ligger processens arbetstemperatur under 135 grader Celsius? 

 

2. Existerar det en reglerventil som reducerar trycket och temperaturen innan 

processen? 

 

3. Är det möjligt att öka ångflödet, �̇� [kg/s] för att behålla samma effekt när entalpin 

minskar? Finns det en reglerventil innan processen och vad har ventilen för 

öppningsgrad?  

 

4. Är det möjligt att reducera effekten, �̇� [W] utan att reducera kvalitén på 

processernas funktion (8)? 

�̇� =  �̇� ∗ ℎ     (8) 

Dessa fyra punkter har formulerats för att systematiskt förenkla förståelsen över de olika 

processernas tryckbehov. 
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3.4.1 Indunstning 5 

Lokaluppvärmningen har en arbetstemperatur vid ca. 40 grader Celsius. Värmeväxlare 

(790.088) har en värmeväxling med mellanlut/slam, enligt värmeväxlarens 

konstruktionsuppgifter är trycket dimensionerat att ligga mellan 0 – 6 bar (a).  Det 

saknades data om värmeväxlare (790.237), se figur 8. 

Enligt punkt 1, innebär detta att lokaluppvärmningen och värmeväxlare (790.088) inte är 

dimensionerande för den lägre tryckgränsen. 

 

Figur 8. Flödesschema, lågtrycksförbrukare indunstning 5 och externrening. 

3.4.2 Indunstning 6A 

Enligt punkt 2 reduceras trycket ned av ventil 141. Data togs från processdatasystemet 

från tryckregulatorn 710P141, se figur 9. Det innebär att processen inte är 

dimensionerande för den lägre tryckgränsen. Processens tryckbehov varierar mycket, 

vilket betyder att processen ibland har ett dimensionerande tryckbehov. 

 

Figur 9. Flödesschema, lågtrycksförbrukare indunstning 6A. 

3.4.3 Indunstning 6B 

Enligt punkt 2 reduceras trycket ned av ventil 103. Data togs från processdatasystemet 

från tryckregulatorn 710P103, se figur 10. Det innebär att processen inte är 

dimensionerande för den lägre tryckgränsen. Processens tryckbehov varierar mycket, 

vilket betyder att processen ibland har ett dimensionerande tryckbehov. 
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Figur 10. Flödesschema, lågtrycksförbrukare indunstning 6B. 

3.4.4 Indunstning 6C 

Enligt punkt 2 reduceras trycket ned av ventil 302. Data togs från processdatasystemet 

från tryckregulatorn 710P302, se figur 11. Det innebär att processen inte är 

dimensionerande för den lägre tryckgränsen. Processens tryckbehov varierar mycket, 

vilket betyder att processen ibland har ett dimensionerande tryckbehov. 

 

Figur 11. Flödesschema, lågtrycksförbrukare indunstning 6C. 

3.4.5 Metanolhanteringen 

Enligt ”certifikat för konstruktionsinspektion och första tryck test för tryckkärl” för 

återkokare (710.371) är de tillåtna temperaturerna och trycken mellan 0-152 grader 

Celsius respektive 0-5 bar (a). Certifikatet redovisade att operationstemperaturen på 

ångan ligger runt 120 grader Celsius, se figur 12. Enligt punkt 1 ligger processens 

arbetstemperatur under den dimensionerande gränsen 135 grader Celsius. Det innebär att 

processen inte är dimensionerande för den lägre tryckgränsen. 

 

Figur 12. Flödesschema, lågtrycksförbrukare metanolhantering. 

3.4.6 Totalavsaltningen 

Värmeväxlare 1 och 2 arbetar med temperaturer vid max ca. 50 grader Celsius. Ångan 

som går till saltlösningsbehållaren är periodvis och i en liten mängd då röret har en 

diameter på 25 centimeter. Det krävs inte höga temperaturer för denna process. Enligt 

punkt 1 är saltlösningsbehållaren (150.026) och värmeväxlarna (150.003 och 150.022) 

inte dimensionerande som lägre gräns för det behovsstyrda lågtrycksnätet, se figur 13. 
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Figur 13. Flödesschema, lågtrycksförbrukare totalavsaltningen. 

3.4.7 Matarvattentank T13 

Enligt punkt 2 reduceras trycket på ångan som går till matarvattentanken ned till 2,5 bar 

(ö) av en reglerventil. Matarvattentankens tryckbehov blev dimensionerade för den lägre 

tryckgränsen, se figur 14. 

 

Figur 14. Flödesschema, lågtrycksförbrukare matarvattentank. 

3.4.8 Föravgasare till spädvattentank 061 

För att undvika korrosion i pannan är det nödvändigt att vattnet har mycket låg halt av 

syre, vattnet måste då avgasas. Avgasningen sker genom att syret drivs av med ånga. 

(Nygaard 1990). 

Reglerventilen 602 reglerar flödet in till avgasaren (150.062) beroende på vad 

temperaturen är mellan avgasaren och spädvattentanken (150.061). Reglerventilen 602 

reglerar temperaturen in till spädvattentanken, vilket är ca. 80 grader Celsius (data hämtat 

från processdatasystemet). Ångans temperatur in till avgasaren ligger runt 105 grader 

Celsius. Enligt punkt 1 är avgaserna inte dimensionerande som lägre gräns för det 

behovsstyrda lågtrycksnätet, se figur 15. 

 

Figur 15. Flödesschema, lågtrycksförbrukare spädvattentank. 

3.4.9 Kausticeringen 

Ångan går främst till hetvattencistern (740.300). Innan hetvattencistern sitter en 

temperaturreglering (reglerventil 416), se figur 16. Ångan går också till två kalksläckare 

och ett flertal kausticeringskärl, dock har dessa rörledningar stängda ventiler.  
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Hetvattencisternen har temperaturer under 90 grader Celsius. Ångreglerventilen har en 

medelöppningsgrad på 5-7% (740T416-OUT). Värmeväxlingen sker genom en 

tystkokning. 

Enligt punkt 1 och 3 är hetvattencistern (740.300) inte dimensionerande som lägre gräns 

för det behovsstyrda lågtrycksnätet. 

 

Figur 16. Flödesschema, lågtrycksförbrukare kausticeringen 

3.4.10 Tallolja och luktgasdestruktion 

Vid luktgasdestruktionen går ångan till både en ångejektor (180.264) och en gasledning, 

dock är ventilerna stängda till gasledningen. Det som påverkas när trycket reduceras vid 

luktgasdestruktionen är ångejektorns verkningsgrad. Enligt punkt 4 är ångejektorn inte 

dimensionerande för den lägre tryckgränsen. 

Vid talloljan går ångan först förbi två värmeväxlare (760.055) och (760.056) som bidrar 

med lokalvärme, dessa temperaturer är låga. Enligt punkt 1 är värmeväxlarna inte 

dimensionerande för den lägre tryckgränsen.  

Ångan går sedan vidare till varmvattencistern (760.043) som innehåller varmvatten runt 

ca. 55 grader Celsius. Enligt punkt 1 är varmvattencisternen inte dimensionerande för den 

lägre tryckgränsen. 

Till slut går ångan till talloljereaktorn (760.049) som har maxtemperaturen ca. 95 grader 

Celsius. Enligt punkt 1 är talloljereaktorn inte dimensionerande för den lägre 

tryckgränsen, se figur 17. 

 

Figur 17. Flödesschema, lågtrycksförbrukare tallolja och luktgasdestruktion. 

3.4.11 Oljemellanlagring 

Beckolja eller tjockolja (EO5) levereras med tankbilar, vid en utlastningstemperatur på 

ca. 55 grader Celsius till 3 stycken 250 kubikmeterscisterner. Oljorna används beroende 

på vilket bränsle som väljs att elda med. 
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Oljecisternerna (BOC-tankarna) har reglerventiler, dock utan funktionskodning. Oljan 

värms från 55 till 70 grader Celsius. Enligt punkt 1 antas inte oljecisternerna vara 

dimensionerande för den lägre tryckgränsen, se figur 18. 

 

Figur 18. Flödesschema, lågtrycksförbrukare oljemellanlagring. 

3.4.12 Kylcentral 

Kiviharju2 förklarar att vattnet som värms i värmeväxlare VVX1 (100.017) inte får 

överstiga 100 grader Celsius och hittills i driften har temperaturen inte överstigit 92 grader 

Celsius. Ventilerna är inte fullt öppna, det blir problem vid för höga tryck. Enligt punkt 1 

och 3 är värmeväxlaren inte dimensionerande för den lägre tryckgränsen. 

Om temperaturen i Bodaån är mer än 5 grader Celsius används ångan för kylning, om 

detta krav inte uppfylls kyls istället köldbärarnätet mot råkallvatten under vinterhalvåret.   

 

Figur 19. Flödesschema, lågtrycksförbrukare kylcentral. 

3.4.13 Renseri 

Ångan till bakvattenbinge 021 (220.021) är temperaturreglering för bakvatten och 

arbetsområdet ligger mellan 0 till 100 grader Celsius. Ventilen till bakvattenbingen är 

öppnad till 20%, se figur 20. Enligt punkt 1 och 3 är bakvattenbingen inte 

dimensionerande för den lägre tryckgränsen. 

 

Figur 20. Flödesschema, lågtrycksförbrukare Renseri. 

Vid avdelningen för ved och flishanteringen (sållhus) värmer värmeväxlaren (260.040) 

en fluid från 60 till 90 grader Celsius. Ventilationskanalen behöver relativt låga 

                                                 

2 Hannu Kiviharju Stora Enso Skutskär, intervju den 11 april 2019. 
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temperaturer. Enligt punkt 1 är värmeväxlaren och ventilationskanalen inte 

dimensionerande för den lägre tryckgränsen. 

 

Figur 21. Flödesschema, lågtrycksförbrukare ved- och flishantering. 

3.4.14 Torkmaskiner 

Ångan till torkmaskinerna 6, 7 och 8 är uppdelat i två delar: första delen är ångan som 

går till ångejektorerna, se figur 22. Den andra delen är ånga till övriga förbrukare, se figur 

23. Ångan till torkmaskin 9 är reducerad mellantrycksånga och därmed ointressant i 

denna studie. 

Saynajoki3 anser att det är möjligt att sänka sugtrycket på ångejektorerna. Detta är 

intressant eftersom det är lågtrycksångan som används som sugtryck. När 

lågtrycksångans tryck (sugtrycket) reduceras minskar också verkningsgraden 

(Entraintment factor = sugångflödet /drivångflödet). Maxflödet minskar också relativit 

lite med reducerat sugtryck. Lönsamheten beror då på önskat sluttryck (trycket i torken) 

och ångflöde. Detta är möjligt att räkna fram. 

 

Figur 22. Flödesschema, lågtrycksförbrukare torkmaskiner (ångejektorer). 

Torkmaskin 6: Varmvattencistern (620.299) ligger på en temperatur runt 85 grader 

Celsius. Reglerventilen TC12 är endast öppen 5-10 procent. Enligt punkt 1 och 3 är 

varmvattencisternen inte dimensionerande för den lägre tryckgränsen.  

Torkmaskin 7: Varmvattencistern (630.299) ligger på en temperatur runt 85 grader 

Celsius. Reglerventilen TV181 är 58 procent öppen. Enligt punkt 1 och 3 är 

varmvattencisternen inte dimensionerande för den lägre tryckgränsen. 

                                                 

3 Jukka Saynajoki Kadant, kommunikation via mail den 28 mars 2019. 
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Den negativa påverkan på processen utan förtorken (620.015) på torkmaskin 6 är minimal 

(processen klarar sig utan förtorken). Däremot är ångbesparingen 1 ton ånga per timme 

vid normal produktionsfart för varje torkmaskin med en förtork i drift. I en förstudie har 

frågor diskuterats om det är lönsamt att reparera förtorken till torkmaskin 6 mm. (Brink 

2013). 

Torkmaskin 8: I installations- och underhållsmanualen till receivern/flotörpumpenheten 

(640.212) redovisas det att trycket på motivångan (lågtrycksångan) bör vara mellan 2 och 

4 bar högre än det statiska mottrycket, som är receiverns operationstryck. Receiverns 

operationstryck får högst vara 0,5 bar (ö). Det betyder att motivångan måste ligga mellan 

3,5 och 4,5 bar (a). 

Enligt punkt 4 kan trycket reduceras utan en större påverkan på produktionen. Förtorkarna 

antas inte vara dimensionerande för den lägre tryckgränsen. Dock bör en grundligare 

studie göras kring förtorkarnas tryckbehov och hur tryckreduceringen påverkar 

produktionen. 

 

Figur 23. Flödesschema, lågtrycksförbrukare torkmaskiner (övriga förbrukare). 

3.4.15 Blekerierna 

MC-STUP MC3 (530.141) har arbetstemperaturen 40 grader Celsius och arbetstrycket 

ca. 1,5 bar (a). Det saknas information om MC-STUP (530.126), arbetstemperaturen antas 

den samma som för MC-STUP MC3 (530.141). Värmeväxlaren (520.102) arbetar med 

temperaturer mellan 70-80 grader Celsius, se figur 24. Enligt punkt 1 är dessa processer 

inte dimensionerande för den lägre tryckgränsen. 

 

Figur 24. Flödesschema, lågtrycksförbrukare blekeri 1. 
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MC-STUP (530.787) har arbetstemperaturen 90 grader Celsius. MC-STUP 2 (510.531) 

har enarbetstemperaturen ca. 80 grader Celsius.  Värmeväxlaren (530.656) arbetar med 

temperaturer mellan 70-80 grader Celsius, se figur 25. Enligt punkt 1 är dessa processer 

inte dimensionerande för den lägre tryckgränsen. 

 

Figur 25. Flödesschema, lågtrycksförbrukare blekeri 1 och 3. 

Ångmixarna (ÅM) mixar ånga in i massan. Eftersom optimala temperaturer vid 

blekningsstegen varierar måste massan värmas och kylas växelvis. Det går att göra detta 

med ett lämpligt bakvattensystem samt med tillsats av kall- eller hetvatten. Dock ökar 

avloppsmängderna avsevärt med extra tillsatts av vatten, detta ökar då kostnaderna för 

rening. Därför är det vanligt att använda ånga för uppvärmning genom ångmixare 

(Nygaard 1990). Massan som går genom ångmixarna uppnår max en temperatur på ca. 

80 grader Celsius. Enligt punkt 1 är ångmixarna inte dimensionerande för den lägre 

tryckgränsen.  

Ångan som går till blekeri 4 är egentligen ånga som går till hetvattencistern T75 VV85 

(311.075) som står vid tornområdet och är placerad vid avdelning kok 1 och 2 i 

flödesscheman. Arbetstemperaturen är ca. 85 grader Celsius. Enligt punkt 1 är 

hetvattencisternen inte dimensionerande för den lägre tryckgränsen, se figur 26. 

 

Figur 26. Flödesschema, lågtrycksförbrukare blekeri 4. 

3.4.16 Kokerierna 

Kokeri 1 och 2 är inte relevanta eftersom att lågtrycksångan stegras med mellantryckånga. 

Det vill säga om trycket reduceras på lågtrycksångan kan mer mellantrycksånga släppas 

igenom för att behålla samma stegring. Kokeri 3 förbrukar endast mellantrycksånga. 

Kostnadsbesparingen minskar på grund av mer användning av mellantrycksånga. 

3.4.17 Fjärrvärme 

Fjärrvärmenätet består utav två stycken värmeväxlare, ett expansionskärl och en 

ackumulatortank. Ackumulatortanken ligger som högst runt 120 grader Celsius. 

Värmeväxlarna värmer upp vattnet som går till fjärrvärmenätet samt ackumulatortanken. 
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Värmeväxlare 105 är för tillfället ej i drift. Värmeväxlare 005 har en reglerventil 

(190T150). Den visar att vattentemperaturen ut ur värmeväxlare 005 ligger runt 120 

grader Celsius. Mättad ånga vid 120 grader har ca. 2 bar (a). Eftersom systemet har en 

ackumulatortank kan energimängden periodvis lagras i den. Enligt punkt 3 kan 

energiinnehållet på flödet minska medans insläppet av ånga till värmeväxlaren ökar (dvs. 

öka ångflödet) för att behålla den totala energimängden till systemet. Det innebär att 

processen inte är dimensionerande för den lägre tryckgränsen. 

 

Figur 27. Flödesschema, lågtrycksförbrukare fjärrvärme. 

3.4.18 Lokaluppvärmning: 

Lokaluppvärmningen ligger runt 40 grader Celsius. Enligt punkt 1 är 

lokaluppvärmningen inte dimensionerande för den lägre tryckgränsen. 

3.5 Reglersystem 

Stora Enso Skutskärs bruks ångnätverk använder sig av minimalt antal regulatorer, en för 

varje förbrukartryck (låg- och mellantrycksnätet) som ska regleras och två stycken för 

högtrycksnätet. Styrsignalerna går från regulatorerna till ställdonen. Principen är den att 

regulatorerna begär ett specifikt ångflöde till eller från det trycknät som ska regleras, 

ställdonen öppnas eller stängs för att uppfylla begärt ångflöde (Krafft 2018). 

Krafft4 förklarar att tryckregulatorerna som används i ångreglersystemet är vanliga PID-

regulatorer. Vill operatören öka eller minska trycket på ett nät är det bara att mata in ett 

nytt värde, regulatorn sköter resten. För att automatisera behovstrycket, programmeras 

det in en smart logik som styr värdena på tryckregulatorerna. Detta måste tillämpas för 

att få ett behovsstyrt ångtryck. 

Om ångtrycket sjunker under det bestämda värdet som är satt sätter reglersystemet stopp 

för det. För högtrycksnätet är värdet satt till 53 bar (ö), för mellantrycksnätet och 

lågtrycksnätet är värdena satta till 11 respektive 3,2 bar (ö). I tabell 4 redovisas kapaciteter 

på ångflöden och i vilken prioritetsordning trycknätet regleras. 

I denna studie har reglersystemet endast studerats, det har inte skapats ett nollsystem av 

detta då det ansågs för avancerat för tidsplanen.

                                                 

4 Andreas Krafft Optimation, kommunikation via mail den 28 februari 2019. 
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Tabell 4. Reglering vid sjunkande tryck i prioriteringsordning, kapaciteter och regleringsgränser. 

Andreas Krafft (2018). 

 

3.6 Antaganden och felkällor 

Data är hämtad från september månad år 2018, vilket ansågs vara en representativ månad. 

För att månaden ska vara representativ bör produktionen vara stabil och normal. 

Processdatasystemet ger medelvärdet på dimensionen som är vald, i denna studie valdes 

medelvärde på data från en timme. 

När nollsystemet konstruerades var ett större problem att få ihop massabalanserna genom 

turbinen och reducerstationerna, se figur 1. Problemet var att bestämma fördelningen 

mellan låg- och mellantryckssidorna för mättningsvattenflödet och flödet som går genom 

reducerstationerna. Eftersom reglersystemet inte är inbyggt i det konstruerade 

nollsystemet måste flödena tas från mätare eller beräknas fram. Mättningsvattnet är en 

mängd av små flöden in i systemet, vilket endast redovisas av en indikator som visar 

totala flödet av mättningsvattnet i processdatasystemet, dessa flöden generaliserades till 

ett större flöde för respektive mottrycksida. För att anta en rimlig fördelning av 

mättningsvattnet togs samma fördelning som för medelvärdet för utgående ånga, 70 

procent till lågtryckssidan och 30 procent till mellantrycksidan. För att bestämma det 

totala flödet av ånga som går genom reducerstationerna togs skillnaden mellan totala 

flödet från pannorna minus utgående låg- och mellantrycksflöden från turbinen. 

Fördelningen antogs den samma som för mättningsvattnet. 

I denna studie togs ingen hänsyn till kondensatåterföringen, detta ansågs inte påverka 

resultatet signifikant eftersom återföringen var utanför systemets gränser. Det 

inkommande ångflödet från pannorna in i nollsystem är efter kondensatåterföringens 

tillägg.  
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I beräkningen finns det ingen säkerhetsmarginal för trycket eller läckage av ånga. 

Eftersom det existerar förluster i ett verkligt system kan det vara bra att ha en 

säkerhetsmarginal.  Det finns flödesmätare i ångnätverket som inte är kalibrerade på 

länge. Dessa mätare visar inte det sanna värdet utan har en viss avvikelse.  

Information om september månad som påverkade resultaten: 

 Planerat stopp på turbinen 1,5 timme den 11e september. 

 En högre specifik ångförbrukning på grund av destruktion av T5-sediment i 

barkpannan, detta ökade friblåsningen. 

 Elförbrukningens mätning visade noll under perioden 2018-09-02 kl. 2.00 till 

2018-09-06 kl. 16.00 

Ett medelvärde av resterande perioden utöver där elförbrukningen visade noll togs fram. 

Detta medelvärde ersatte det tidigare nollvärdet under perioden 2018-09-02 kl. 2.00 till 

2018-09-06 kl. 16.00.
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4 Resultat 

Det nuvarande lågtryckssystemet har ett bestämt tryck på 3,2 bar (ö). Detta tryck anses 

vara möjligt att reducera. För nollsystemet var turbinens medeleffekt 36,84 megawatt. 

Elpriset från Nordpool var 519 kronor per megawattimme. 

Det lägsta dimensionerade trycket för processerna bedömdes vara matarvattentankens 

och receiverns (vid torkmaskin 8) tryckbehov, vilket antas ligga kring 2,5 bar (ö). 

Bergvalls1 bedömning är att det är möjligt att sänka lågtrycket till runt omkring 2,5 bar 

(ö). Dock krävs först en teknisk undersökning, där eventuella modifieringar kan ske av 

turbinen. 

De dimensionerande lägre tryckgränserna beror på processerna och turbinen. Turbinens 

lågtryck är dimensionerat till 2,92 bar (ö). Utredningen av processerna gav ett 

dimensionerande lågtryck på 2,5 bar (ö). 

4.1 Turbinens dimensionerande tryck 

Det behovsstyrda trycket varierar mellan indunstningsprocessernas behov och turbinens 

dimensionerande tryck, se figur 28. 

 

Figur 28. Lågtrycksnätets dimensionerande tryck (turbinens och indunstningsprocessernas 

dimensionerande tryck). 

När trycket är dimensionerat efter turbinen till 2,92 bar (ö) ger det en medeleffekt för 

behovsstyrda turbinen på 37,43 megawatt. Det är en effektökning med 0,59 megawatt 

jämfört med nollsystemet, se figur 29. 
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Figur 29. Effektskillnad (megawatt). Med behovsstyrning (turbinens och indunstningsprocessernas 

dimensionerande tryck) (blå linje) och utan behovsstyrning (röd linje). 

Effektökningen motsvarar en besparing av inköpt el på 0,22 miljoner kronor september 

månad år 2018. Årligen ger detta en besparing på 2,64 miljoner kronor. 

4.2 Processernas dimensionerande tryck 

Det behovsstyrda trycket varierar mellan indunstningsprocessernas behov och de övriga 

processernas dimensionerande tryck, se figur 30. 

 

Figur 30. Lågtrycksnätets dimensionerande tryck (övriga processer och indunstningsprocessernas 

dimensionerande tryck). 

När trycket är dimensionerat efter processernas till 2,5 bar (ö) ger det en medeleffekt för 

behovsstyrda turbinen på 37,87 megawatt. Det är en effektökning med 1,04 megawatt 

jämfört med nollsystemet, se figur 31. 
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Figur 31. Effektskillnad (megawatt). Med behovsstyrning (övriga processers behov) (blå linje) och 

utan behovsstyrning (röd linje). 

Effektökningen motsvarar en besparing av inköpt el på 0,39 miljoner kronor september 

månad år 2018. Årligen ger detta en besparing på 4,69 miljoner kronor. 

Turbinens självförsörjningsgrad är fabrikens elförbrukning i förhållande till den 

genererade effekten från turbinen. Med behovsstyrt system ökar självförsörjningsgraden 

i genomsnitt med 2,16 procent, se figur 32.  

 

Figur 32. Turbinens självförsörjningsgrad. Självförsörjningsgrad med behovsstyrt system (blå linje), 

utan behovsstyrt system (röd linje). 

4.3 Tryckreducering 

Medelvärdet av indunstningsprocessernas dimensionerande tryck är 2,67 bar (ö), se figur 

33. 
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Figur 33. Indunstningsprocessernas tryckbehov (blå linje). Medelvärde (svart linje). 

Kostnadsbesparing redovisas med reducerande tryckgräns från 3,2 till 2,3 bar (ö), se figur 

34. Trycket 2,3 bar (ö) är endast valt som ett representativt värde. 

 

Figur 34. Kostnadsbesparing per år av inköpt el vid reducering av lägsta tryckgräns. 

4.4 Processernas energibehov 

Lågtrycksnätets förbrukares energibehov redovisas med konstant tryck på 3,2 bar (ö) och 

en temperatur på 154 grader Celsius, se figur 35. 
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Figur 35. Processernas energibehov [GJ]. 

4.5 Elcertifikat 

Av den alstrade elenergin från turbinen är 14,6 procent berättigad till elcertifikat. Det 

motsvarar totalt 46530 elcertifikat per år. Med ett behovsstyrt lågtrycksnät ökar totala 

mängden elcertifikat med ca. 2,82 procent, vilket är en ökning med 1311 elcertifikat per 

år, se tabell 5. 

Tabell 5. Totala mängder och ökningar av elcertifikat.  

           MÅNAD              ÅR 

Elcertifikat 100% 14,60% 100% 14,60% 

Nollsystem 26558 3877 318697 46530 

Behovsstyrt 27307 3987 327680 47841 

Ökning 749 109 8982 1311 

Genomsnittspriset för elcertifikat (exklusive moms) september 2018 låg på 250,3 kronor 

per elcertifikat, redovisas på ekonomifakta (2019). Om elgenereringen blir 

elcertifikatberättigad till 14,60 procent ger det en total intäkt på 0,33 miljoner kronor per 

år. Däremot om det behovsstyrda systemet skulle vara elcertifikatberättigad till 100 

procent av den genererade elen skulle det vara en intäkt på 2,25 miljoner kronor per år.
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Kostnadsbesparingen som presenterades i en tidigare förstudie var grovt uppskattad. I 

förstudien uppskattades en kostnadsbesparing till 1,5 miljoner kronor per år vid en 

tryckreducering på 0,1 bar. I denna studie ligger högsta besparingen för det behovsstyrda 

systemet vid reduceringen av det dimensionerande lägsta tryckgränsen från 3,1 till 3,0 

bar (ö) och är en kostnadsbesparing på 0,96 miljoner kronor per år. Kostnadsminskningen 

är endast 64 procent av förstudiens tidigare uppskattade värde. Mellan dessa tryck 

påverkas inte kostnadsminskningen av indunstningsprocessernas tryckbehov vilket inte 

ger en representativ kostnadsbesparing för det behovsstyrda ångnätverket, se figur 34.  

Om den tekniska utredningen på turbinen och eventuella modifieringar genomförs ges en 

besparing på 2,05 miljoner kronor per år för den genererade elenergin. Förutom den 

ekonomiska besparingen har Sverige ett eget mål, att öka den förnybara elproduktionen 

med 18 TWh till år 2030 enligt Energimyndigheten (2017). Målet bör också vara en orsak 

varför den tekniska utredningen ska genomföras. Den rörliga besparingen kan jämföras 

med de fasta kostnaderna för eventuella modifieringar på turbinen. Här rekommenderas 

en nollpunktsanalys. 

Med en tryckreducering till 2,5 bar (ö) som dimensionerande tryckgräns för övriga 

processer ges en medeleffektökning på 1,04 megawatt, se figur 31. Potentialen att 

energieffektivisera svenska energiintensiva företag är bedömt till 13 procent med 

förbättrad energianvändning anger Lawrence m.fl. (2018). Effektökningen på 1,04 

megawatt står för en energieffektivisering på ca. 2,8 procent för turbinen. Pappers- och 

massaindustrin använder stora mängder av olika energityper (elektricitet, ånga och 

bränsle) i alla processer i fabriken förklarar Hämäläinen & Hilmola (2017). Denna 

effektivisering är endast för energitypen ånga. Denna studies effektivisering på 

lågtrycksnätet står för ca. 21,5 procent av de totala 13 procenten som kan 

energieffektiviseras. Stor del av potentialen att energieffektivisera kan säkert komma från 

assisterande system, t.ex. feldimensionerade pumpar.  

Processernas dimensionerande lägre tryckgräns bestämdes att vara 2,5 bar (ö). Denna 

gräns är baserad på data från varje lågtrycksförbrukande process. Felmarginalen antas 

vara stor då många av dessa processer är avancerade system, t.ex. matarvattentanken och 

receivern (vid torkmaskin 8). För att reducera denna felmarginal bör det göras tekniska 

utredningar på respektive process precis som för turbinen för att se om eventuellt 

modifieringar kan bidra till ett lägre tryckbehov för respektive process. 

Medelvärdet för indunstningsprocessernas tryckbehov ligger på 2,67 bar (ö). Ovanför 

medelvärdet påverkas besparingen mest av den dimensionerande tryckgränsen. Under 

medelvärdet påverkar indunstningsprocessernas tryckbehov mest på besparingen, se figur 

33.  När den dimensionerande lägsta tryckgränsen minskar fås en avtagande trend på 

besparingen, se figur 34. Kostnadsbesparingen är relativt linjär innan ca. 2,96 bar (ö), 

detta beror på att indunstningens högsta tryckbehov ligger på det trycket. Om 

tryckgränsen reduceras ytterligare får kostnadsbesparingen en avtagande trend. Mellan 

2,96 och 2,67 bar (ö) är kostnadsbesparingen något avtagande, på grund av att 

indunstningsprocessens tryckbehov börjar leda tryckbehovet i lågtrycksnätet. Efter 

indunstningsprocessernas medelvärde 2,67 bar (ö) avtar kostnadsbesparingen brantare. 

Ett av de globala delmålen beskriver att upprustning och anpassning av industriers 
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infrastruktur är viktigt för att göra industrin mer hållbar, med effektivare 

resursanvändning till år 2030 (Globala målen u.å.). Även fast trenden är avtagande är det 

viktigt att sträva efter att energieffektivisera så mycket som möjligt. 

Turbinens självförsörjningsgrad ökar med ett medelvärde på 2,16 procent. Med befintlig 

teknik är det möjligt för massafabriker att extrahera ett överskott av energi från 

biprodukterna av massaproduktion förklarar Klugman m.fl. (2007). Procentenheterna för 

hela tidsperioden som representerar ett överskott av elenergi är totalt 33,94 jämfört med 

utan ett behovsstyrt system vilket endast är 11,57. Överskottet av energi ökar alltså med 

22,37 procentenheter, se figur 32. 

I en förstudie om förtorkarna vid torkmaskinerna diskuterades det om det är lönsamt att 

ta bort en av förtorkarna (vid torkmaskin 6). Denna studie tar endast upp förslaget att 

reducera trycket, på grund av detta bör inte tryckreduceringen göra någon signifikant 

skillnad i produktionen. 

Indunstningsprocesserna står för störst förbrukning av lågtrycksånga. De har också störst 

energibehov, se figur 35. Indunstningsprocesserna står för ca. 60,5 procent av fabrikens 

energibehov av lågtrycksånga. Det är därför passande att dessa processer styr det 

behovsstyrda trycket på lågtrycksnätet.  

5.1.1 Elcertifikat 

Eftersom bränsletillförseln inte förändras när det behovsstyrda lågtrycksnätet tas i drift, 

kan det argumenteras för att 100 procent av dessa megawattimmar berättigar elcertifikat. 

Staten kan ge ut elcertifikat till producenterna för varje producerad megawattimme 

[MWh] förnybar el enligt Energimyndigheten (2017). I Stora Ensos förprojektrapport 

angående det distribuerade styrsystemet är ökad förnybar elgenerering på grund av 

optimerad drift en godkännande åtgärd för tilldelning av elcertifikat. Detta är enligt ett 

förhandsbesked från energimyndigheten. Om denna överenskommelse skulle ske ökar 

elcertifikatmängden med 19,30 procent istället för 2,82 procent.  

Tidigare har det ansökts om elcertifikat för ångejektorerna till torkmaskinerna 6, 7 och 8. 

Innan användes endast mellantrycksånga till torkmaskinerna, men efter installation av 

ångejektorerna har användningen av mellantrycksånga reducerats samt användningen av 

lågtrycksånga ökat. På grund av detta ökar genereringen av el utan att påverka 

energiflödet till torkmaskinerna eftersom lågtrycksånga genererar mer el än 

mellantrycksångan genom turbinen. Om installationen av ångejektorer jämförs med 

installationen av ett behovsstyrt lågtrycksnät. Båda genererar mer el på grund av 

optimerad drift av lågtrycksånga. Skillnaden är att det inte krävs någon investering av 

ångejektor eller reducering av mellantrycksånga. Det som krävs är däremot en utveckling 

av reglersystemet som kan variera lågtrycket efter processernas behov och eventuellt en 

teknisk utredning av turbinen. 

5.2 Påverkan av antaganden och felkällor 

Det är många processer som påverkas av varandra i ett pappersmassabruk, vilket betyder 

att om en process inte fungerar korrekt eller underhåll pågår kommer produktionen att 

minska eller helt stoppas (en eller flera linjer). Stora variationer på ång- och 

elproduktionen kan därför uppstå. Att data kontrolleras är därför av stor betydelse. Om 

studier genomförs för en annan period kan resultatet variera rejält på grund av detta.  
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Fördelningen av mättningsvattnet har direkt påverkan på flödet ut från turbinen vilket 

också påverkar den totala genererade elen. Eftersom totala flödet av mättningsvattnet är 

relativt litet bör inte den mängd fördelat flöde avvika allt för mycket från det värde som 

givits med ett inbyggt reglersystem i nollsystemet. Fördelningen av flödet som går genom 

reduceringsstationerna har ingen direkt påverkan på den totala genererade elen. Dessa 

flöden ansågs endast vara en förskjutning av okända förluster i massabalansen, dvs. 

eftersom förlusterna i systemet förmodligen förekommer vid förbrukarsidan. 

När ångflödesbalanserna utfördes saknades ånga. Inflödet var större än utflödet. Detta 

kan bero på flera antaganden och felkällor. Eftersom inte alla flödesmätare är kalibrerade 

kan dessa mätare vara felkällor. I beräkningarna togs inte förluster av läckage med. 

Eftersom det existerar många förbrukare i ett pappersmassabruk kan det finnas mindre 

förbrukare som inte togs med i flödesbalanserna. 

Studien går ut på att ha ett behovsstyrt ångtryck på lågtrycksnätet för att maximera 

elproduktionen. Även om massabalanserna har en stor osäkerhet i beräkningsmodellen 

kommer dessa inte ha någon signifikant påverkan på differensen av den genererade elen 

mellan ett nollsystem med och utan ett behovsstyrt ångtryck. Massabalanserna påverkar 

däremot de totala mängden genererad el. 

5.3 Fortsatt studie 

För att göra en mer detaljerad och representativ studie bör indata tas från ett helt år. Detta 

ansågs vara för mycket arbete för denna studies avgränsningar. Samma sak gäller för data-

dimensionen på en timme. I processdatasystemet hämtades data för varje timme. Om data 

samlas för ett helt år samt med dimensionen sekund kommer antal element öka mycket, 

vilket orsakar problem. Processdatasystemet har inte kapacitet att hämta så många 

element. Det krävs alltså andra metoder för att samla in data, t.ex. med mobila mätare. En 

uppdelning av studien på kortare perioder kan göras. 

Mättningsvattenflödena förenklades till två större flöden. I en mer detaljerad studie skulle 

exakta positioner och flöden på inkommande mättningsvatten kunna bestämmas. För att 

genomföra detta behövs kartläggning och mätutrustning på respektive inflöde av 

mättningsvatten. Denna typ av kartläggning gynnar också sökandet efter okända 

förbrukare och förluster. 

För att beräkna en rimlig säkerhetsmarginal på det behovsstyrda trycket behövs 

tryckförluster i befintligt ångnätverket identifieras. Om behov finns för stor 

säkerhetsmarginal kan det vara lämpligt att utföra en ekonomisk kalkyl på eventuella 

modifieringar för att reducera tryckförlusterna och därmed minska på 

säkerhetsmarginalen. 

Denna studie kan också tillämpas för ett behovsstyrt mellantrycksnät. Metodiken är den 

samma, dock behövs nya indata på ångflödena, mm. och tryckbehov på varje process i 

behov av mellantrycksånga. För att genomföra denna studie bör det först undersökas om 

det är tekniskt möjligt för turbinen att reducera trycket på mellantrycksnätet.  

Nollsystemets beräkning byggde på data från processdatasystemet. I denna studie ansågs 

reglersystemet för avancerat för att återskapa. En vidare studie skulle vara att 

implementera regleringen in i beräkningsmodellen, vilket skulle medföra att endast indata 

från pannorna behövs. Eftersom sodapannornas mätare är kalibrerade minskar 
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felkällorna. Ett annat sätt att undvika dåligt kalibrerade mätare kan vara att göra egna 

mätningar med mobila mätutrustningar. 

I denna studie gjordes inga beräkningar angående ångejektorernas 

verkningsgradsförändring. Eftersom ångejektorernas verkningsgrad bör förändras om 

lågtrycket reduceras är det bra om detta också utförs i en vidare studie. 

Indunstningsprocesserna står för stor del av energibehovet av lågtrycksånga. Eftersom 

dessa processer styr det behovsstyrda trycket betyder det att reducering av deras 

tryckbehov har stor betydelse för den totala genererade elen. En vidare studie av dessa 

processer kan leda till möjlighet att reducera trycket ytterligare.
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6 Slutsats 

Det är möjligt att behovsstyra turbinen. Det behovsstyrda systemet styrs av 

indunstningsprocesserna. De övriga processerna som dimensionerar lägsta trycket anses 

vara:  

 Matarvattentanken  

 Receivern (vid torkmaskin 8)  

Lågtrycksnätets tryck anses kunna reduceras från 3,2 till 2,92 bar (ö) utan några 

modifieringar. Trycket kan eventuellt reduceras ytterligare om en teknisk utredning av 

turbinen genomförs. Övriga processers dimensionerande lägsta tryck anses vara 2,5 bar 

(övertryck). Med ett dimensionerande tryck på: 

 2,92 bar (ö) gavs en kostnadsminskning på 2,64 miljoner kronor per år. 

 2,5 bar (ö) gavs en kostnadsminskning på 4,69 miljoner kronor per år. 

Optimerad drift anses vara en godkännande åtgärd för tilldelning av elcertifikat. Vid en 

100 procentig tilldelning av elcertifikat för den genererade elenergin med en 

dimensionerande reducering av trycket till 2,5 bar (ö) ges 8982 stycken elcertifikat, vilket 

motsvarar en intäkt på ytterligare 2,25 miljoner kronor per år.  
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