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Sammanfattning
Uddeholm AB är en världsledande leverantör och tillverkare av verktygsstål med ca 3 500
anställda världen över.
Under de närmaste åren planeras ökad produktion och miljökrav blir allt hårdare. För att klara
detta utförs en rad viktiga investeringar. En av dem är att minska utsläppet av kylvatten och
ta tillvara på spillvärme från produktionen.
Projektet har utförts på Granmelt som är en avdelning under stålverket. Här omvandlas
stålskrot till kulor, även kallat granulat. Första steget i processen är att smälta stålskrot. Detta
sker i högfrekventa induktionsugnar. Induktionsspolen i ugnarna måste kylas för att undvika
överhettning. Kyleffekten erhålls genom att låta vatten transportera värmeenergi från
ugnskomponenterna till en värmeväxlare.
Syftet med projektet är att förbättra kylsystemet, ta tillvara på spillvärmen och på det viset
minska miljöpåverkan samt spara energi.
En viktig del i projektet har varit insamling av data från befintligt system. Intervjuer och
litteraturstudier har också genomförts. Informationen har legat till grund för olika förslag på
hur systemet skall konstrueras och spillvärmen användas. Genom beräkningar redogörs hur
mycket tillgänglig värmeenergi det går att utvinna, vilka värmekällor som kan ersättas och
hur mycket pengar företaget sparar.
Konstruktionen är visualiserad med schematiska ritningar som beskriver flödet genom
systemet och dess komponenter. Rapporten innehåller också skisser och ritningar för att
förbättra layouten med tanke på underhållsarbete.
Resultatet av projektet är att det nya systemet ersätter en stor del av befintliga värmekällor för
uppvärmning av lokaler. Vattenkonsumtionen minskar kraftigt genom att två slutna slingor
används. Återbetalningstiden för nyinstallationen är mindre än två år. Efter tio år har
företaget sparat över tre miljoner kronor i uppvärmningskostnader genom att använda
spillvärmen.

Abstract
Uddeholm AB is a leading global supplier and manufacturer of tool steel with about 3500
employees worldwide.
Over the next few years production will increase and environmental requirements are
becoming tougher. To manage this series of important investments are implemented. One of
them is to reduce the consumption of cooling water and make use of residual heat generated
by the production.

The project has been performed at Granmelt which is a sub section to the steel mill. At this
section scrap metal is melted and granulated for production of refined steel. The first step in
the process is melting in high frequency induction furnaces. Some components in the furnace
must be cooled to avoid overheating. The cooling effect is obtained by water transferring heat
energy from the furnace components to a heat exchanger.
The project aims to improve the cooling system, take advantage of waste heat, thereby
reducing environmental impact and save energy.

An important part of the project has been collecting data from existing systems. The
information has been the basis of various proposals on how the system should be designed
and how the waste heat should be used.

The design is visualized by schematic drawings that describe the flow through the system and
its components. The report also contains sketches and drawings to improve the layout in view
of maintenance work.
Calculations explain how much available heat energy can be extracted, which heat sources
that can be replaced and how much money it will save.
The result of this project is that the new system has a payback period under two years, after
ten years the company has saved over three million SKR by warming the buildings with the
residual heat.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Projektet Värmeåtervinning från kylsystem utförs av Björn Ahlqvist, studerande på Karlstads
universitet, Innovations- och designingenjörsprogrammet. Uppdragsgivare är Uddeholm AB,
Hagfors. Handledare från företaget är Hans Ullman, konstruktör samt chef över
underhållsavdelningen på företaget. Handledare från Karlstads universitet är Anders
Wickberg, civilingenjör och universitetsadjunkt. Examinationen utförs av professor Fredrik
Thuvaner. Undersökningen har utförts på Karlstads universitet samt i Uddeholm AB´s
lokaler.
Uddeholm AB är en världsledande leverantör och tillverkare av verktygsstål med ca 3 500
anställda över hela världen. Under de närmaste åren planeras produktionen att öka och
miljökraven blir allt hårdare. För att klara detta utförs en rad viktiga investeringar.
En av dem är att minska utsläppet av kylvatten och ta tillvara på spillvärme från
produktionen.
Projektet kommer att utföras på Granmelt som är en avdelning under stålverket. Här
omvandlas stålskrot till granulat för att kunna användas i processen. Granulatet kan variera i
diameter mellan 5mm till 15mm. Första steget i tillverkningen av granulat är att smälta
stålskrot i induktionsugnar. Det är dessa ugnar som kylsystemet skall förbättras på och
värmeåtervinning införas. Avdelningen levererar både till Uddeholms egna processer och till
andra företag.
Den första induktionsugnen tillverkades i Sverige år 1900 av ingenjör Fredrik Adolf Kjellin.
Tidigare försök att tillverka stål i elektriska ugnar hade gjorts men det var ett problem,
elektroderna kunde förorena stålet. Kjellins innovativa idé gick ut på att med hjälp av en
induktor och generator som levererade växelström värma stålet utan fysisk kontakt.
Stålproverna skickades till Stockholm och London där de fick stor uppmärksamhet och
revolutionerade tillverkningen av stål. Det finns en modell av Kjellins induktionsugn på
Tekniska museet i Stockholm (Selivanova 2011).

1.2 Problemformulering
Hur skall ett kylsystem utformas för att vara så effektivt som möjligt?
Hur skall systemet se ut för att minimera underhållsarbete?
Hur används spillvärme optimalt för att sänka uppvärmningskostnader?

1.3 Syfte
Syftet med projektet är att tillämpa kunskaper erhållna på utbildningen samt att presentera
resultat baserat på vetenskapligt förankrad information och rapportera detta på ett korrekt vis.
Projektet syftar också till att ligga som grund för beslut om eventuell ombyggnation av
kylsystemet på Uddeholm AB, Hagfors.
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Projektet går ut på att ta tillvara värme som uppstår vid kylning av ugnarna. Värmen
transporteras bort av kylmedia som i detta fall är avjoniserat vatten. Vattnet går i en sluten
slinga och kyls via värmeväxlare med kylvatten. Kylvattnet innehåller nu energi i form av
värme. Uppgiften är att ta tillvara på värmen och utnyttja den.

1.4 Mål
Målet med projektet är att utforma, dimensionera och kostnadsberäkna ett system med hög
driftsäkerhet. Kylsystemet skall ersätta befintlig installation, klara av att utvinna spillvärme
och underlätta servicearbete.
Önskvärt är att systemet skall vara en del i projektet ”energibesparing” som drivs av
Uddeholm AB.
Delmål med projektet är också att hitta en lösning som kan tillämpas för att spara energi vid
andra liknande processer.

1.5 Förutsättningar
Arbetet startade den 24 januari 2011 och skall vara färdigt den 6 juni 2011. Projektet omfattar
600 arbetstimmar.
Planering bakgrundsarbete (v4-v11)
Konceptgenerering (v11-v18)
Visualisering och slutarbete (v18-v22)

1.6 Avgränsningar
I arbetet reflekteras det i hur mycket pengar Uddeholm AB kan spara genom att ta tillvara på
spillvärmen, ingen uppföljning hur det påverkar miljön.
Vatten skall användas som kylmedium.
Komponenter som ingår i konstruktionen skall vara lätta att få tag på. Vid eventuellt
reparationsarbete skall det finnas reservdelar att tillgå inom rimlig tid.
Ritningsunderlag skall utgöras av schematiska 3D animeringar utan krav på måttnoggrannhet.
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2. Metod
Metodiken som används är en kombination av designprocessen och produktionsprocessen
beskriven av olika författare.
Design i fokus (Österlin 2007)
Handboken för mindre projekt (Eriksson 2004)
Arbetet utgår från metodiken beskriven i litteraturen samt egna erfarenheter från tidigare
projekt som utförts på Karlstads universitet.

2.1 Brief
För att projektet skall uppnå önskvärt resultat formuleras förutsättningarna och mål i ett
dokument, en så kallad brief. Dokumentet klargör vad som gäller så missförstånd mellan
uppdragsgivare och utförare ej uppstår. Briefen ger en klarhet över förutsättningar och
förväntat resultat av projektet (Österlin 2007). Briefen är ett levande dokument som kan
skrivas om under projektets gång, förutsatt att alla parter är i samtycke.

2.2 Planering
Planeringen av projektet görs med hjälp av metoderna som beskrivs nedan. Projektet kan
brytas ner i mindre delar för att få en mer lättöverskådlig bild, förstudie, start, genomförande
och avslut. Innan övergången mellan faser finns det vissa moment som skall vara färdiga.
Dessa moment tilldelas grindar och milstolpar, fungerar som reflektionspunkter där beslut tas
om resultatet är tillräckligt för att börja nästa moment (Eriksson, Lindström 2004). Syftet
med systemet är att vara säker på att tillräcklig information finns för att gå vidare.
Planeringen görs för att kunna effektivisera arbetet så mycket som möjligt och vara säker på
att alla delar hinns med.
WBS
Work breakdown structure (WBS). För att identifiera vilka resurser som krävs till varje steg
bryter man ner dem i mindre delar. När detta är gjort kan processen upprepas på de nya
stegen till dess varje steg är övergripligt (Eriksson, Lindström 2004). Metoden utnyttjas ofta
tidigt i planeringen eftersom den kommer till användning när tidplan, pert och GANTTschema skall upprättas.
Tidplan
Den första tidplanen som görs stämmer sällan med verkligheten, men det är ett viktigt steg
för att få en grov uppskattning. Arbetet med första versionen ligger till grund för senare mer
korrekta versioner.
Pert
Syftet med pert-schemat är att identifiera den kritiska linjen och att hitta de moment som är
beroende av varandra och på det viset optimera planeringen (Eriksson, Lindström 2004).
Kritiska linjen är den väg genom projektet som tar längst tid. Genom att minska tiden på de
moment som kritiska linjen går genom kan projektet kortas tidsmässigt.
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GANTT-schema
GANTT-schemat är en grafisk bild av hur projektets olika moment hänger ihop och när de är
planerade att utföras. Momenten visualiseras i ett diagram där Y-axeln är momenten och Xaxeln är tid. För varje aktivitet drar man ett streck i diagrammet (Eriksson, Lindström 2004).
Långa aktiviteter får således ett långt streck, detta ger en väldisponerad bild över projektets
gång.

2.3 Förstudie
Förstudien syftar till att hitta relevant information som sedan kan användas som grund för
beslut.
Kunskapsinsamlingen ökar förståelsen genom att beskriva varför och vilket resultat som kan
uppnås (Eriksson, Lindström 2004).
Fasen avslutas med att göra en kravspecifikation där pretentioner på produkten beskrivs.
2.3.1 Faktainsamling
Litteraturstudie
En litteraturstudie har genomförts för att öka kunskapen inom termodynamik och
hydrodynamik. Böcker med relevant information har lånats på Karlstads stadsbibliotek,
universitetet och införskaffats från internet.
Litteraturstudien är uppdelad i två delar.
1. Information om metodik och projektstyrning.
2. Teknisk information, material och komponenter och annan relevant litteratur.

2.4 Behovsanalys
Vid problemlösning är det lätt att gå rakt på lösningen. Behovsanalysen syftar till att ställa
frågan varför något skall vara på ett visst sätt, vilken funktion som skall uppfyllas (Eriksson,
Lindström 2004).
Genom att identifiera problemet och förutsättningar innan lösningsfasen börjar kan man hitta
nya innovativa sätt att uppnå önskat resultat.
2.4.1 Processanalys
Beskriver de funktioner som bygger upp systemet för att ändamålet skall uppfyllas. Genom
att följa processen från start till slut åskådliggörs syftet med varje moment, detta ger en tydlig
bild över hur önskat resultat skall uppnås (Österlin 2007).
2.4.2 Kravspecifikation
Kravspecifikationen är ett viktigt moment i projektet, dokumentet beskriver förutsättningar
som måste uppfyllas samt önskvärda egenskaper. Momenten prioriteras och rangordnas för
att det tydligt skall framgå vilka delar som är centrala.
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Fördelarna med en välstrukturerad kravspecifikation är att få en tydlig bild över
förutsättningarna. Frågan varför saker skall göras blir inte lika aktuell, nu flyttas fokus till hur
målen skall uppnås (Eriksson, Lindström 2004).

2.5 Idégenerering
Idégenereringen syftar till att med hjälp av olika kreativa metoder hitta nya möjligheter.
Grunden för en bra idégenerering är kunskap men också förmågan att hitta nya infallsvinklar.
Kombinationen av erfarenhet och kreativitet bäddar för ett bra resultat.
2.5.1 Idégenereringsmetoder
Brainstorming är en metod som går ut på att associera vidare på ett ord eller en mening.
Förslagen skrivs ner på ett papper där nya idéer kopplas samman till andra genom pilar.
Syftet är att låta inspireras av vad andra kommer på och kanske hitta nya frågeställningar
eller lösningar som kan ge projektet nya infallsvinklar.

2.6 Visualisering
Eftersom systemet innehåller många olika komponenter var det nödvändigt att visualisera för
att kommunicera. Genom enkla skisser är det lättare att föra en diskussion då alla parter vet
vart i systemet eventuella ändringar skall genomföras (Pipes 2007).

2.7 Konceptutvärdering
Utvärderingsmatris
Utvärderingsmatrisen innehåller viktiga parametrar tagna från kravspecifikationen och genom
att sätta olika viktningar på kraven erhålls en värdering. Värderingen baseras på hur vissa
funktioner är mer nödvändiga än andra för att systemet skall nå önskat resultat. Genom att
sätta in viktningen i en ekvation tillsammans med nya idéers approximativa värde erhålls ett
tal. Talet är summan av viktningen multiplicerat med idéns poäng och beskriver hur bra en
idé uppfyller de kraven som ställs på systemet. Vissa av kraven är märkta med” nödvändigt”
detta innebär att viktningen av kravet måste mins uppfyllas för att kunna vara genomförbart.
Beslutsmatrisen syftar till att jämföra olika idéers lösningar, ett högt tal betyder att förslaget
genererar ett gott resultat.
Konceptval
Valet av koncept sker genom en presentation för handledare, resultat från beslutsmatrisen och
övrig information diskuteras och värderas.
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3. Resultat
3.1 Brief
Under första mötet med handledare från universitetet och uppdragsgivare pressenterades
briefen (se bilaga 1) för godkännande från båda parter. Innehållet styr projektets gång och
beskriver bland annat målsättning, problemformulering och förväntat resultat som skall vara
uppfyllda när projektet avslutas.

3.2 Projektets planering
Efter första besöket på Uddeholm upprättades ett WBS-schema (se bilaga 2).
Nästa steg var att visualisera arbetet på en tidsaxel med ett GANTT-schema (se bilaga 3).
Genom att tilldela momenten predecessors framgår det vilka moment som måste vara färdiga
innan ett annat börjar. GANTT-schemat gjordes med hjälp av Microsoft Project 2007 där
andra funktioner också kan utnyttjas, så som veckoschema eller tidslina som beskriver vart i
projektet man befinner sig.

3.3 Förstudie
En stor del av projektet gick åt till att hitta relevant information för att kunna konstruera ett
system som levererar rätt flöden har hög driftsäkert och minimera underhållskostnader.
Vidare identifieras även vart spillvärmen gör mest nytta och minskar kostnader för
uppvärmning.
Första steget till det nya systemet var att studera nuvarande installation. Vad finns det för
komponenter? Vad har de för syfte? Hur kan systemet förbättras? För att lättare kunna få en
överblick gjordes en processanalys (se figur 1). Med inspiration från Kaoru Ishikawa som är
en framstående profil inom kvalitetsstyrning ställs frågan varför fem gånger.

Figur 1. Processanalys med frågor.
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3.3.1 Information om befintligt system
Genom intervju med Jimmy Jensen1 och övrig driftpersonal på Granmelt (se bilaga 4), har
information om befintligt system erhållits.
Figuren nedan är en schematisk ritning av det befintliga systemet, för fotografi (se bilaga 5).
Varje ugn har ett separat kylsystem som består av ett slutet system. Vattnet som kyler
systemet passerar genom värmeväxlaren till avloppet. Genom reglerventiler på kylsidan
anpassas temperaturen till att hålla 22°C. Temperaturen är ett riktvärde från ugnstillverkarna
för att erhålla rätt kylning av komponenter samt motverka kondens på rören.

Figur 2. Schematisk bild över befintligt system.

3.3.2 Induktionsugn
Befintligt system består av tre högfrekventa induktionsugnar. Fördelen med att smälta stål i
induktionsugnar är att materialet aldrig kommer i kontakt med en elektrod som kan förorena
stålet. Principen är att ström skickas från en generator till en transformator, där frekvensen
ökar. Sedan går strömmen till en induktor där ett magnetfält bildas. Magnetfältet påverkar
materialet i ugnen med virvelströmmar, resistansen i materialet höjer temperaturen.
(Selivanova 2011).
För att inte spolen (induktorn) och andra närliggande komponenter skall ta skada måste de
kylas.

1

Jimmy Jensen, Uddeholm AB, intervju den 2 april samt 16 april 2011. Tel. 0563-17337
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Under drift körs två av ugnarna samtidigt medan
underhållsarbete utförs på ugnen som inte är i
drift. Det finns alltså tre olika alternativ under
körning.

Figur 3. Olika alternativ under drift.

Komponenterna i ugnarna kyls av tre separata system, där avjoniserat vatten transporterar
värme från induktorn till en värmeväxlare. Massflödet i systemen varierar, men också
temperaturdifferensen (∆T). Skillnaderna visas på bilden nedan. Eftersom vattentemperaturen
aldrig överstiger 47 °C värderas vattnet som lågenergihaltigt.

Figur 4. Schematisk bild över kylsystemen till ugnarna med utsatt massflöde och temperatur.

3.3.3 Nödkylning
Anläggningen har ett nödkylningssystem som automatiskt kopplas in vid strömavbrott.
Kylningen kan också styras manuellt från kontrollrummet om pumparna skulle sluta fungera.
Nödkylningssystemet är inte beroende av elektricitet från externt nät då dieselgeneratorer
startas vid behov. Om pumparna skulle sluta fungera avbryts smältprocessen omedelbart
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d.v.s. strömmen till ugnarna bryts. Kylbehovet är dock mycket stort även efter att ugnarnas
energiförsörjning upphört. Vattnet som finns i nödkylningssystemet är inte avjoniserat, detta
leder till att drift av ugnarna inte är möjlig.
3.3.4 Pumpar
Befintligt system utnyttjar två parallellkopplade pumpar till varje kylslinga. Detta ger
möjligheten att byta pump om en skulle sluta fungera. Pumparna är inte frekvensstyrda och
kan således inte justeras för att anpassa massflöde.
3.3.5 Rör
Nuvarande installation består till mestadels av 2" stålrör som har en ytterdiameter på 60,3mm
och en innerdiameter på 53mm. Rören är målade med rostskyddsfärg och sammanfogade
genom svetsning.
Längden på rörledningarna är svår att uppskatta eftersom:
•
•
•

Vissa delar av rören är dolda.
Mätning måste ske när systemet inte är i drift.
Många krökar.

Genom mätning med laserinstrument och approximativ bedömning kan dock ungefärliga
systemlängder ges.
Kylsystem ugn 1: 68m
Kylsystem ugn 2: 66m
Kylsystem ugn 3: 72m
3.3.6 Lokalen
Granuleringsanläggningen ligger i en lokal som har en totalarea på cirka 750m² och en
takhöjd på 25m. Nordvästra kortsidan ansluter till annan lokal, övriga väggar kan klassas som
mycket dåligt isolerade. Två stora portar avsedda för trucktransport är placerade på västra
långsidan. Uppvärmningen sker genom strålvärmare (gas), luftvärmare (el), och värme från
processen (ugnarna).
Uppskattning av effektbehov för lokalen är på grund av storleken, bristen på isolering och
luftgenomströmning mycket svårt.
Genom intervjuer och observationer kan dock effekten från elluftvärmare fastställas till
280MWh/år (se bilaga 6). En liknande studie har genomförts på gasolvärmare (se bilaga 7).

3.4 Liknande anläggningar som utnyttjar spillvärme
Det finns många exempel på anläggningar som överför värmeenergi från en slinga till en
annan för att värma lokaler. Ett bra exempel är fjärrvärmesystem där värmekällan ofta är en
hetvattenspanna eller ångpanna. Principen är densamma oavsett vart värmen kommer ifrån.
Systemen beskrivs i Reglerhandboken VVS-system skriven av Per-Göran Persson (1994) där
inspiration har hämtats.
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3.5 Koncept
Det nya systemet är indelat i två olika slingor, primärsida och sekundärsida.
Primärsidan syftar till den cirkulationskrets som har uppgiften att kyla komponenter i
ugnarna. Sekundärsidan syftar till den cirkulationskrets som är avsedd för att ta tillvara på
spillvärmen.
Fluiderna2 som transporteras genom primärsidan och sekundärsidan är aldrig i kontakt med
varandra. Värmeöverföringen sker genom en värmeväxlare (se bilaga 9, 6c).
Nedan beskrivs olika förslag på hur primärsida och sekundärsida skall konstrueras. När alla
förslag har presenteras motiveras vilka förslag som är bäst lämpade under rubriken Val av
koncept.
3.5.1 Hur skall komponenter i ugnarna kylas ? (primärsida)
Förslag 1. Gemensam tank separata slingor
Förslaget går ut på att återanvända komponenter från befintligt system, addera en tank och
värmeväxlare för att kunna ta tillvara på spillvärmen. Tanken ger bättre möjligheter att
kontrollera temperaturen i systemet.
Förbättringar:
•
•
•
•

Ny layout som gör systemet mer lättöverskådligt.
Möjligheten att använda spillvärme.
Minskar förbrukningen av vatten då systemet består av en primär och en sekundärsida
där vattnet cirkulerar.
Komponenter återanvänds för att minska kostnader.

Förslag 2. Tvåpumpsystem
Ersätta befintligt system med större dimensioner och färre komponenter. Pumparna skall vara
anpassade för frekvensstyrning som ger möjlighet att styra effekten efter behov.
Förslaget ger samma förbättringar som ovanstående men har färre komponenter och högre
komponentkostnad.
3.5.2 Vad skall spillvärmen användas till? (sekundärsida)
Behovet av varmvatten varierar med årstiderna. Därför är det viktigt att identifiera vart
värmen gör mest nytta. För att hitta lämpliga lösningar utfördes en brainstorming med utvald
personal från Uddeholm. Några av förslagen utvecklas vidare.
Förslag 1. Förvärma duschvatten
Behovet finns under hela året. Energin från kylvattnet är inte tillräcklig för att värma
duschvatten till brukbar temperatur. Genom förvärmning minskar behovet av tillförd energi
och på det viset även kostnaden.

2

Fluid - Ett gemensamt namn för vätskor och gaser.
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Fördelen med förslaget är att det finns möjlighet att utnyttja spillvärmen under alla årets
månader. Nackdelen är att värmen som utvinns är lågenergihaltig, temperaturen överstiger ej
40°C. Värmeenergin i vattnet räcker till att förvärma stora volymer duschvatten. Behovet är
dock begränsat till vissa tider på dygnet. Den värmeenergi som faktiskt utnyttjas är därför
mycket lite.
Förslag 2. Värma lokaler med aerotemper
En del av lokalen nära anslutet till kylsystemet har ett värmebehov. Detta konstateras genom
intervjuer med driftpersonal och iakttagelser av utplacerade luftvärmare. Sammanlagt finns
åtta luftvärmare som körs på maxeffekt (9kW) under vissa månader. Genom att ersätta
luftvärmarna med aerotemprar (se bilaga 9, 8c) skulle kostnader för uppvärmning minska.
Kalkylen finns i bilaga 13, som också består av ett Microsoft Exceldokument där parametrar
kan ändras för att ge resultat under andra förutsättningar.
Systemet består av en trevägsventil (se bilaga 9, 8c) som kan styras via en regulator för att
anpassa vattenflödet och på det viset temperaturen inne i lokalen. Om värmebehovet upphör
skickas vattnet till en kylslinga belägen i annan lokal där värmen dumpas för att återgå till
värmeväxlaren och kyla returvattnet från ugnarna. Systemet är en sluten slinga och minskar
på det viset förbrukningen av vatten. Andra komponenter som krävs är: pump som cirkulerar
vattnet i slingan, handpump för påfyllning av vatten samt expansionskärl, vilket tillåter
vattnet att expandera som följd av temperaturökning. Systemet bygger på principer beskrivna
i Reglerhandboken VVS-system (Persson 1994).

Figur: 5. Visar en schematisk bild på systemet mellan värmeväxlare och aerotemprar.

Förslag 3. Värma luft till ventilationssystem
I dagens läge är ventilationsluften inte uppvärmd. Detta leder till att ventilationen måste
stängas av under kalla månader. Luften blir då mycket smutsig och arbetsförhållanden
försämras.
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Spillvärmen leds via isolerade rör till en speciellt anpassad konstruktion där en värmeväxlare
och ett värmebatteri överför värmeenergin till luft som sedan värmer lokaler genom
ventilationen.
Flera värmekällor kan kopplas till konstruktionen och spillvärmen från induktionsugnarna är
en av dem. Den värmda luften kan användas i ett flertal lokaler då ventilationsluften går att
styra till de platser där värmebehovet är störst.
Enligt Ullman3 kan verkningsgraden uppskattas till att ungefär 70% av värmeenergin
överförs från fluiden till luften vid ett givet flöde och temperatur.
Bild: 1. Konstruktion som innehåller en värmeväxlare och ett värmebatteri.

3

Hans Ullman, Uddeholm AB, konstruktör, intervju den 18 april 2011. tel. 0563-17978
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3.6 Layout
Systemet skall upprättas på en plats med begränsad area, vara lättöverskådligt och
användarvänligt. Placeringen av komponenterna styrs av funktionen och underhållsbehovet.
Problemet med nuvarande installation är att det är svårt att se hur den fungerar. Alla rör är
inte märkta med flödesriktning och ventiler samt vissa komponenter är placerade på ett
ologiskt sätt. För fler bilder (se i bilaga 8).
Processen att hitta en lämplig layout började
med enkla skisser se figur 6 och utvecklades
sedan till mer avancerade illustrationer (se
figur 8). Komponenterna flyttades runt för
att få ett bra flöde (se figur 7). Värmeväxlare
och avjoniseringsfilter placerades för att
vara lättåtkomliga vid underhållsarbete.

Figur 6. Skiss rördragning värmeväxlare.

Figur 7. Skissarbete för att förbättra placering av komponenter.

Figur 8. Utveckling skissmodell, värmeväxlare och pumpars placering.
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3.7 Förslag nytt kylsystem
Det nya systemet (se figur 9) har samma kyleffekt som befintiligt system men högre
driftsäkerhet. Möjligheten att ta tillvara på spillvärmen och bättre layout för underhållsarbete.
För information om komponenter och dimensionering (se bilaga 9).

Figur 9. Schematisk ritning.

Primärsida
Avjoniserat vatten transporteras från tanken till kylslingan runt induktionsspolen.
Rörelseenergin kommer från två parallellkopplade pumpar som kan styras från kontrollrum
genom frekvensreglering. Ungefär 10 % av vattenflödet går via ett avjoniseringsfilter och
sedan tillbaka i tanken. Detta innebär att när systemet fylls med opreparerat vatten måste det
köras några timmar innan smältprocessen kan börja. Genom att låta vattnet cirkulera
avjoniseras vattnet.
Mätinstrument är placerade på strategiska ställen för att ge information om temperatur och
tryck i rörledningarna. Temperaturen i tanken kan justeras genom att reglera vattenflödet på
kylsidan i värmeväxlarna. När ugnarna inte är i drift vid längre uppehåll under kalla månader
kan det finnas ett behov av att höja temperaturen i tanken till riktvärdet 22°C. Detta sker
genom att använda vattenvärmaren placerad i tanken. Tanken reglerar mängden vatten
19

automatiskt genom en flottörventil som fyller tanken vid behov. Om nödkylan skulle
användas finns det ett avlopp på tanken så att systemet inte blir överfullt.
Innan anslutningen till befintligt system är frekvensstyrda ventiler placerade. Detta gör att
vattenflödet kan styras från kontrollrum till de två ugnar som är i drift. Ventilerna ger också
möjligheten att individuellt justera vattenflödet för de olika kylslingorna.
När vattnet kommer till kylslingan runt spolen överförs värmeenergi från spolen till vattnet.
Värmeväxlaren överför i sin tur värmen från vattnet i primärslingan till sekundärslingan.
Systemet innehåller två värmeväxlare. Den första värmeväxlaren som vattnet passerar är till
för att återvinna spillvärme. Den andra värmeväxlaren justerar temperaturen om den inte har
kylts ner tillräckligt eller om värmebehov i lokaler ej finns.
Efter vattnet har passerat båda värmeväxlarna kommer det tillbaka till tanken. Systemet är
därför slutet med öppen tank.
Sekundärsida
Värmen som överförs via värmeväxlaren transporteras med vattnet för att värma lokaler.
Detta sker på två olika vis, via aerotemprar och uppvärmning av ventilationsluft.
Trevägsventiler är styrda via en regulator som anpassas för att utnyttja värmeenergin på
lämpligt vis. Regulatorn kopplas till termometrar i lokalen och anpassar vattenflödet efter
värmebehov.
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3.8 Payoff kalkyl
Uppvärmningskostnader och vattenförbrukning kan minskas radikalt genom att installera det
nya systemet. Genom att investera ca 800.000 kronor kan uppvärmningskostnader reduceras
med mer än 400.000 kr per år. Eftersom vattnet cirkulerar i två slingor är den enda
vattenförbrukningen (under kalla månader) kondens genom rör och värmeväxlare. Efter
mindre än två år har investeringen av nyinstallationen tjänats in.
Följande antaganden görs:
•
•
•
•
•

Spillvärmen ersätter alla eldrivna luftvärmare och gasolstrålvärmare.
Elpris: 0.68 kr / kWh el.
Flytande gasol 6554kr / ton.
Effekt vid förbränning en liter gasol = 12,87 kW
Verkningsgraden på luftvärmare och gasolvärmare är 100%.

Tabell 1. Payoff kalkyl som beskriver investering, besparning, återbetalningstid och ekonomiskt resultat
efter tio år.
Luftvärmare el

Gasolvärmare

Elpris [kr/kWh]

MWh/år

Kostnad [kr/år]

0.68

282

191532

Gasolpris / ton [kr]

Effekt/ år
[MW/år]
493

Kostnad [kr/år]

6554

Kvar tillgänglig
värmeenergi
[MWh/år]
512

251072

Payoff
Nytt system
Investering
768050
Värmeenergi ut
i lokal
[MWh/år]
794
Årlig besparning
[kr/år]
442604
Investering
Årlig besparing

768050
442604

kr
kr

Återbetalningstid
Ekonomiskt resultat
efter 10 år

1.74
3.66

år
Mkr
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3.9 Val av koncept
Konceptvalet är grundat på kravspecifikationen, expertutlåtande av konstruktörer från
Uddeholm, utvärderingsmatris och egna värderingar. Systemet bygger på att minimera antal
komponenter utan att riskera driftsäkerheten. Tabell 2 är ett utdrag från utvärderingsmatrisen
där viktiga parametrar viktas för att med hjälp av ett poängsystem kunna värdera förslagen
(se kapitel 2.7). Fullständig utvärderingsmatris (se bilaga 10).
Tabell 2. Utvärderingsmatris primärsida med viktiga parametrar.
Utvärderingsmatris
Funktion

Klass

Vikt

Kommentar

Driftsäkerhet

N

10

Systemets förmåga att fungera utan driftstopp

Kapacitet

N

8

Hur stor kyleffekt kan systemet leverera

Reglerbarhet

N

6

Ställa in flöden för olika smältningsprocesser

Vattenkvalite´

N

7

Förmåga att avjonisiera vatten

Nödkylning

N

10

Vid driftfel förmåga att kyla komponenter

Komponenter finns tillgängliga

Ö

6

För reparationsarbete

Livslängd

Ö

7

Beräknad livslängd

Användarvänlighet

Ö

6

Lättarbetat vid byte av filterstrumpor, rengöring VVX

Underhållsarbete frekvens

N

8

Hur många gånger systemet måste rengöras / år

Överskådlighet

Ö

5

Tydliga markeringar

Styrning

N

8

Förmåga att reglera flöden och vattenbanor

Kylning i VVX2

Ö

8

Om behovet finns kan systemet kyla vattnet ytterligare

Komponentkostnad

Ö

7

Inköpskostnad komponenter

Installationskostnad

Ö

7

Arbetstimmar för att upprätta installationen

Förslag 1, primärsida, gick ut på att återanvända komponenter från befintligt system för att
minska kostnader (se kapitel 3.5.1). En närmare inspektion av pumparna visade att slitaget
var påtagligt. Hans Ullman konstruktör på Uddeholm, ansåg att pumparna skulle behöva
bytas ut.
Förslag som kommer att utvecklas är tvåpumpssystem (primärsidan) och en kombination av
värma luft till ventilationssystem och värma lokaler med aerotemper (sekundärsidan).
Genom utvärderingsmatrisen (se bilaga 10) konstateras att förslaget Värma luft till
ventilationssystem, fick högst poäng.
Förslaget utvecklades och presenterades på Uddeholm AB. Efter presentationen följde en
utvärdering. Frågeställningen: "Kan systemet förbättras?" diskuterades. Resultatet från
diskussionen var: För att kunna ersätta elvärmare och gasolvärmare måste värmen riktas på
grund av lokalens storlek. Det finns två olika möjligheter att uppnå detta:
•
•

Bygga ut ventilationssystemet
Addera aerotemprar på sekundärsidan

Hans Ullman fastslog att aerotemprar är det mest gynnsamma förslaget.
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3.10 Inköp komponenter
En uppskattning av komponentkostnader har gjorts genom att begära in offerter på vissa
kostsamma komponenter. Övriga prisuppgifter är tagna från Ahlsells produktkatalog. Ahlsell
är en stor leverantör till Uddeholm AB. Komponenter och priser är dokumenterade (se bilaga
11).
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4. Diskussion
Kylsystemet bör ha en gemensam tank för att öka driftsäkerheten och möjligheten att
kontrollera temperaturen. Två parallellkopplade pumpar med frekvensstyrning föreslås, vilket
ger möjlighet att optimera effekten efter behovet av massflöde. Värmeväxlare för utnyttjande
av spillvärme skall dimensioneras för att kunna ta tillvara på all den värmeenergi kylningen
av ugnskomponenter genererar. Avjoniseringsfilter och värmeväxlare skall placeras
lättåtkomligt för underhållsarbete.
Det nya systemet är bättre miljöanpassat än det nuvarande, då det tar tillvara på mycket av
spillvärmen och minskar vattenförbrukningen radikalt.
En modell konstruerades som var mycket uppskattad vid presentation av arbetet på
examensutställningen. Modellen gav möjligheten att demonstrera hur värmeenergin
transporteras med hjälp av vatten. Detta gav publiken ökad förståelse för konstruktionen och
hur systemet fungerar.
Mätvärden från befintligt system är avlästa från manometrar, temperaturgivare och
flödesmätare. Genom att kontrollera dessa värden med extern mätutrusning kan resultatet
valideras. Massflödet på ugn 3 verkar orealistiskt högt. Utrustning för att kontrollera detta
fanns ej tillgänglig under projektet, varför detta bör kontrolleras vid genomförande.
Information om hur lokalernas uppvärmning sker under vinterhalvåret är baserad på
intervjuer med personal från Granmelt. Resultatet är helt beroende på vilket underlag som går
att få tag på. Genom att fastställa värmebehov via mätning av temperaturen under kalla
månader kan värmeenergin utnyttjas optimalt.
Vid de ekonomiska beräkningarna har inte hänsyn tagits till eventuella lån för
ombyggnationen. Kalkylen bygger på priser i dagens läge och omfattar inte tänkbara
förändringar.
Arbetet med rapporten skulle gått lättare om det inte utförts ensam. Då hade möjligheten att
diskutera formuleringar och upplägg varit möjlig. Handledare Anders Wickberg har dock
hjälpt till i processen.
Bristen på tydliga avgränsningar har gjort att mycket extra arbete utöver det som planerats
har genomförts.
Endast schematiska ritningar och ungefärlig positionering av komponenter har utförts.
Ritningarna är till för att underlätta mer utförliga versioner och ger en bättre uppfattning av
hur många arbetstimmar installationen kräver.
Jag är nöjd med resultatet och hoppas att det kommer till användning.
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5. Slutsats
Det finns en stor potential att minska uppvärmningskostnader och miljöpåverkan genom
ombyggnation av kylsystemet. Med en investering på ca 800.000 kronor sparas mer än
400.000 kronor per år. Återbetalningstiden är mindre än två år och mer än tre miljoner kronor
kommer sparas på tio år. Vattenförbrukningen kommer att minskas radikalt.
Konstruktionen är visualiserad med schematiska ritningar som beskriver flödet genom
systemet och dess komponenter. Rapporten innehåller också skisser och ritningar för att
optimera layouten med tanke på underhållsarbetet.
En mer omfattande studie om hur ugnarna skulle påverkas av att höja temperaturen från
tanken bör genomföras. Genom att få upp temperaturen ökar användningsområdet för
spillvärmen. Kontakt med ugnstillverkare har inte gett en bra förklaring till varför
temperaturen bör vara 22°C. Nyare versioner av induktionsugnar har inte samma krav på
temperaturen in i kylslingan. Därför antas temperaturen kunna justeras upp utan att påverka
smältprocessen. I brist på konkreta bevis och att ingen ville ta ansvaret om något skulle
fallera vid höjning av temperaturen har arbetet utgått ifrån standardrekommendationen 22°C.
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Tackord
Jag vill börja med att tacka uppdragsgivaren Uddeholm AB för ett intressant projekt som har
gett mig mycket ny kunskap och ökat intresse för energibesparning. Jag hoppas fortsätta med
projektet som anställd på företaget och utvärdera resultatet från den nya anläggningen.
Hans Ullman, handledare från Uddeholm AB har varit en förutsättning för att kunna
genomföra projektet. Han har gett många goda råd och har alltid tagit sig tid för en
diskussion.
Anders Wickberg, handledare från Karlstads Universitet, har hjälpt mig med
ingenjörsmässigt tänkande, rapport och uppmuntran. Anders har också ett värdefullt
kontaktnät.
Margareta Dahl på VVS & Energibyrån hjälpte mig ur en svår situation tack vare hennes
djupa kunskaper inom området.
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Bilaga 1: Brief

Brief
Bakgrund

Examensarbetet är den sista kursen på Innovations och designingenjörsprogrammet på Karlstads
universitet, kursen omfattar 22,5hp. Jag kommer att arbeta med Uddeholm som är en
världsledande leverantör och tillverkare av verktygsstål med ca 3 500 anställda över hela världen.
Företaget har varit verksamt i över hundra år.
Största delen av produktionen av verktygsstål ligger Hagfors, åtta mil norr om Karlstad.
Jag har fått till uppgift att hjälpa företaget med ombyggnationen av ett kylsystem.
Arbetet sker med hjälp av PU-processen, kunskaper och metoder som jag fått ta del av under
utbildningens gång.
Syfte
Projektet går ut på att ta tillvara den värme som uppstår vid kylning av vissa komponenter i
ugnar. Värmen transporteras bort av kylmedia som i detta fall är avjoniserat vatten. Vattnet går i
en sluten slinga och kyls via värmeväxlare med obehandlat vatten. Det obehandlade vattnet
innehåller nu energi i form av värme, min uppgift är att ta till vara på värmen och utnyttja den.
Mål
Målet är att få en mer miljövänlig process, lättare underhåll och minska gas/el förbrukning.
Pressentera layouten på det nya systemet, vilka komponenter som ingår och dimensionering.
Målet med detta projekt:
•
•
•
•
•
•

Minska kostnader
Minska miljöpåverkan
Underlätta underhåll
Visualisera lösningar i 3D program
Kostnadsberäkningar
Dimensionering av system

Förutsättningar
Arbetet startade den 24 januari 2011 och skall vara färdigt den 6 juni 2011. Under den tiden
kommer jag att arbeta ungefär 600 timmar med projektet.
1a

Planering bakgrundsarbete (v4-v11)
Konceptgenerering (v11-v18)
Visualisering och slutarbete (v18-v22)
Avgränsningar
Komponenterna som ingår i projektet skall finnas att köpa.
Besparingskalkyler utgår från dagslägets pris på olja och el.
Reflekterar i minskade energiutsläpp, ingen uppföljning hur det påverkar miljön.
Schematiska 3D animeringar utan krav på måttnoggrannhet.
Vatten skall användas som kylmedium.
Kommunikation
Handledare från Karlstads Universitet Anders Wickberg.
Kontaktperson på Uddeholm är Hans Ullman.
Projektet utförs av Björn Ahlqvist.
Kontaktuppgifter
Utförs av: BjornAhlqvist@mail.com Tel: 0738155965
Handledare: Anders Wickberg Anders.Wickberg@kau.se
Uppdragsgivare: Hans Ullman hans.ullman@uddeholm.se

2a

Bilaga 2: WBS-schema

Bilaga 3: GANTT-schema

Bilaga 4: Möte med driftpersonal

Möte med driftpersonal och ansvarig på Granmelt
Granmelt är en avdelning under stålverket. Här omvandlas stålskrot till små kulor för att kunna användas i processen. Kulorna kan variera i
diameter mellan 5mm till 15mm. Avdelningen levererar både till Uddeholms processer och till andra företag. Första steget att få stålet till kulor
är smälta stålet i ugnar. Efter detta hälls stålet på en spridare i ett vattenbad så att kulorna formas (granulering). Det är dessa ugnar som
kylsystemet skall förbättras på.
Jag har fått information om hur anläggningen fungerar och vilken information som kan fås via kontrollrummet. På in och utsidan systemet sitter
det givare för temperaturmätning och flödesmätning. Det är möjligt att kontrollera dessa parametrar från kontrollrummet. Temperaturen på
vattnet som går in till ugnen för att kyla ligger på cirka 22 grader C°. Vi diskuterade varför de försöker hålla just den temperaturen. Den enda
orsaken vi kunde komma fram till var för att undvika kondens på rören.
Om det är möjligt att höja temperaturen på ingående kylvatten kan mer värme utvinnas ur systemet. Anledningen är att få en mer användbar
temperatur. Om vattnet skall värma lokalen bör de ha en högre temperatur än 45 grader som det är i dagsläget. Om vattnet inte innehåller nog
med energi kyler det värmesystemet i stället för att hjälpa till.
Dessa diskussioner måste följas upp och utvärderas. Är det lämpligt att använda vattnet till att värma lokaler eller finns det något annat alternativ
som är mer energieffektivt?
Fick kontakt med Johan Mossberg som sitter i styrelsen för energibesparing på Uddeholm AB. Mossberg har tidigare jobbat på Granmelt men
sitter nu på miljöavdelningen. Han har mycket kunskap om processen och energibesparingsfrågan. Mossberg är intresserad av mitt projekt då
företaget har fått krav att göra energibesparande åtgärder. Vi gjorde upp att jag skall delta vid nästa möte och presentera mitt arbete för dem. Kan
leda till att projektet kommer skickas in som bevis på att arbete pågår med energibesparande åtgärder.
Jimmy Jensen är arbetsledare på Granmelt . Han har kunskaper om hur systemet ser ut. Pratade med honom om möjligheten till att få ta del av
ritningar och systemuppgifter.

Bilaga 5: Fotografi befintligt system (10-04-11)

Bilaga 6: Årlig användning av luftvärmare, Effektanalys

Bilaga 7: Gasolvärmare beräkningar
Gasolvärmare
Antal [st]
10

Effekt / värmare
[kW]
24

Effekt/ år
[MW/år]
493

1kW / kg gasol
[kg]
0.0777

Gasolpris / ton
[kr}
6554

Kostnad /år
[kr]
251072

Snitt arbetsdagar
22.8
22.8
22.8
22.8
22.8
22.8
22.8
22.8

Antal i drift
10
10
5
2
2
6
8
10

h / dygn
17
17
17
17
17
17
17
17

Summa Effekt Kwh / månad
93024
93024
46512
18605
18605
55814
74419
93024

Drift när värmebehov finns

Jan
Feb
Mar
Apr
Sep
Okt
Nov
Dec

Bilaga 8: Skissmodeller

1b

Bilaga 8: Skissmodell layout

2b

Bilaga 8: Skissmodell och 3D modell

3b

Bilaga 9: Komponenter och dimensionering
Bilden nedan är en schematisk ritning av hur systemet kommer att se ut när spillvärmen
används till att värma upp lokaler via ventilationen. Symbolerna är illustrerade bredvid
rubriker i rapporten där en kort beskrivning ges och varför komponenten bör finnas med i
systemet motiveras. Dimensionsanalysen är i anslutning till beskrivningen och refererar i
vissa fall till andra bilagor för mer detaljerad information. Det gråskuggade området
representerar befintligt system som den nya installationen ansluter till.

Figur 1. Schematisk ritning som beskriver systemet, spillvärme används till ventilationsluft.

Komponenter
Varje komponent i systemet uppfyller en funktion, det kan handla om säkerhet, skicka
information om temperaturer till kontrollrum, värmeväxling eller rörelseenergi. Genom att
använda komponenter som är klassificerade för en specifik standard underlättas
underhållsarbete. Klassificeringen handlar bland annat om vilka komponenter som kan
användas tillsammans.
Teori bakom dimensionering
Dimensioneringen av systemet måste göras med hänsyn till de krav på flöde som kylningen
av ugnskomponenterna kräver. Systemet skall klara två ugnar i drift samtidigt.
Överdimensionering resulterar i ökade kostnader materiellt och vid installation.
Hydrodynamik
Hydrodynamiken beskriver hur en fluid/gas uppför sig i olika situationer. För att underlätta
matematiska tillämpningar bortser man i vissa fall från somliga i naturen uppträdande
1c

fenomen. Kompressibiliteten4 hos vätskor varierar med trycket, detta påverkar dock resultatet
av beräkningar marginellt och kan därför abstraheras (Alvarez 2006).
Bernoullis ekvation
Bernoullis ekvation används för att dimensionera rör, räkna ut tryck, uppfordringshöjd,
strömningshastigheter och förluster.
Ekvationen kan utryckas följande: Summan av rörelseenergi, lägesenergi och tryckenergi är
konstant.
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Bernoullis ekvation är giltig endast för ideala fluider. Vid beräkning av verkligt strömmande
fluider måste också friktionen beaktas (Alvarez 2006).
Tank
Tanken är en reservoar som ger mer vattenvolym i systemet. Genom att öka mängden vatten
blir systemet inte lika känsligt för läckor. Tanken bör dimensioneras efter hur mycket vatten
som finns i rören. Om tanken är för liten uppfyller den inte sin funktion som reservoar, är den
för stor blir systemet trögt att justera temperatur. Tanken bör hålla ungefär lika mycket volym
som rören i systemet5.
Det finns en tank som inte brukas på Uddeholm med volymen 12m3 . Genom diskussion med
Hans Ullman fastställdes att den passade bra för uppgiften.

Vattenvärmare
En elektrisk vattenvärmare utnyttjar resistansen i materialet och växelström för att höja
temperaturen.

4
5

Dess relativa volymändring som följd av en given tryckändring
Hans Ullman, Uddeholm AB, konstruktör, intervju den 18 april 2011. tel. 0563-17978.
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Vattenvärmaren ger möjligheten att höja temperaturen i tanken till riktvärdet 22 °C efter
längre driftstopp.
Värmaren är placerad långt ner i tanken för att få en cirkulation genom att vattnet stiger vid
högre temperatur på grund av minskad densitet (Alvarez 2006).
Erforderlig värmemängd som skall tillföras för att värma 10m3 vattnet från 10°C till 22 °C
beräknas enligt (Berghel 2001):
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Vattenvärmare med effekten 27kW behöver köras ca 5h innan smältprocessen kan starta.
Tiden är acceptabel då längre stopp sällan sker. Om anläggningen ej brukas över helgen
används vattenvärmaren för att hålla temperaturen runt 20°C.
Rör
Diametern på röret avgör hur stort flöde som kan transporteras. Enligt kravspecifikationen (se
bilaga 12) skall laminärt flöde råda vid vissa kritiska punkter. Dimensionering gjordes genom
att tillämpa flödesdiagram i boken VVS- handboken, 1994.
Tryckförluster i rörledningar
Vid beräkning av tryckförluster antas fluiden täcka hela rörets tvärsnittsarea. Det förekommer
ofta skillnader i tryck beroende på vart i rörsystemet mätningen görs (Alvarez 2006).
Enligt Bernoullis ekvation framgår att fluiden teoretiskt inte tappar någon tryck-, läges-, och
hastighetsenergi mellan punkt a och b i en horisontell rörledning. Avståndet mellan punkterna
a och b är inte relevant. I praktiken finns det dock alltid förluster som måste kalkyleras. Dessa
förluster består av rörfriktion, vinklar, filter, värmeväxlare mm. (Alvarez 2006).
Den effekt som används för att bevara en given genomströmningsmängd i ett system är
beroende av totaltryckförlusten i hela systemet.
Riktvärden för flöden och hastigheter genom rören kan också utläsas från tabeller där
tryckförluster beskrivs som mm vp6/m, kallas även för k- värde. Det utlästa värdet beskriver
hur mycket mer pumpen måste lyfta fluiden på grund av friktionsförluster i rören. Utifrån
storleken på k-värdet kan antaganden göras om hur fluiden strömmar inne i rören. Inom
industrin bör man inte överskrida cirka 25 mm vp / m, eller 2.5 m/s för att undvika rörslitage
6

vp - vattenpelare
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och vibrationer i systemet7. Storlek på rörfriktionen ökar exponentiellt med hastigheten enligt
figur nedan (Alvarez 2006).

Figur 2. Beskriver förhållandet mellan hastighet och tryckförluster i rörledning.

Engångsförluster
För att underlätta beräkningar har vissa engångsförluster mätts upp. Dessa beskriver
energimotstånd för olika komponenter. Energimotståndet är beroende av hur mycket
komponenten påverkar fluidens strömning.
Det finns andra beräkningssätt som beskriver komponenters energimotstånd. Ett av dem är att
uttrycka energimotståndet i extra längd rörledning. Exempel på detta är att en böj motsvarar 5
* rörets diameter i tryckfall (VVS- handboken 1994).
Laminär och turbulent strömning
Hur fluiden uppträder inne i röret är beroende av strömningshastigheten. Vid låg
strömningshastighet transporteras fluiden i en rak linje parallellt med rörväggen, så kallad
laminär strömning. Om hastigheten ökar eller fluiden skall passera en skarp kant övergår den
raka linjen till oregelbundet virvlande, detta kallas för turbulent strömning (Alvarez 2006).
När turbulent strömning råder ökar slitaget på rör, krökar är speciellt utsatta.

Figur 8. Illustration som beskriver laminärt flöde (vänster) och turbulent flöde (höger).

Reynolds tal
Är ett dimensionslöst tal som beskriver om fluiden strömmar laminärt eller turbulent.
Parametrar som ingår är friktionstal för rör, hastighet, diameter och viskositet.
Ovanstående teori ligger till grund för val av diameter på rör till det nya systemet (se bilaga
13).
7

Margareta Dahl, VVS & Energibyrån, intervju den 19 maj 2011.
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Genom att tillämpa ovanstående teori beräknades diametern på rören i det nya systemet till
DN 80mm. Vid flödeshastigheten 36m³/h är k-värdet 7,4 vilket ger god marginal till
maxgränsen (se bilaga 13).
Värmeförluster
Beräkningar av hur mycket värmeenergienergi som förloras har genomförts. Transporteras
mellan värmeväxlare på primärsida till luftvärmeväxlare ventilationssystem är ca 90m.
Isolerade rör används och värmeförlusterna blir mycket små (se bilaga 13). Beräkningarna
genomfördes med ett program från TekniBer.
Pumpar
Pumpar används för att öka fluiders tryck, hastighet och flöde. Genom att överföra energi
med hjälp av skovlar transporteras fluiden. De vanligaste pumparna kallas för turbopumpar
och fungerar enligt beskriven teori (Alvarez 2006).
Frekvensstyrning
Genom att styra frekvensen på pumpen kan effekten anpassas efter det flöde som önskas.
Pumparna har en arbetskurva som kallas för pumpkarakteristika. Kurvan beskriver
verkningsgraden pumpen har vid olika varvtal. Har pumpen en flack kurva ökar möjligheten
att justera varvtalet utan att tappa effekt enligt Hans Ullamn8.
Uppfordringshöjd
Systemets uppfordringshöjd anger den energi som måste tillföras fluiden för att elevera från
pumpens position till punkt 2.
Det är ingen väsentlig höjdskillnad mellan pumpen och utloppet i tanken. Detta ger att h kan
sättas till noll i Bernoullis ekvation.
Kavitation
Kavitation kan uppstå då pumpen skapar ett undertryck som är lägre än fluidens
förångningstryck. Temperaturen och trycket avgör när vätskan börjar förångas (koka). När
vätskan förångas skapas små bubblor. Dessa bubblor imploderar när de har passerat genom
pumpens skovelhjul till en miljö där trycket är högre. Dessa implosioner kan skada pumpen
och ge upphov till oljud och vibrationer (Alvarez 2006).
För att motverka kavitation har pumparna placerats med negativ sughöjd, dvs. under
vätskeytan.
Resultat dimensionering pump
Tryckförlusterna i rörledningen på primärsidan var svåruppskattade. Detta medför att
ytterligare studier bör genomföras för att validera dimensionen på pumparna.
Pumpen på sekundärsidan skall ha en uppfodringshöjd på cirka 60m och kunna leverera
36m³/h i flöde (se bilaga 13).
8

Hans Ullman, Uddeholm AB, konstruktör, intervju den 9 maj 2011. tel. 0563-17978
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Avjoniseringsfilter
För att hålla nere kostnader och öka driftsäkerheten skall 10% av flödet gå genom
avjoniseringsfiltret. Uppskattningen om lämplig dimension refereras till Conny Alsén9,
komponentexpert på Eurowater AB.

Värmeväxlare
Värmeväxlare är anordningar som gör det möjligt att överföra värme från ett medium till ett
annat. Det finns många olika typer av värmeväxlare och de flesta avser att överföra värmen
mellan vätskor eller gaser. Det förekommer dock att värmen transporteras mellan två fasta
ämnen.
Värmeväxlare uppdelas i tre grupper medströms, motströms och tvärströmsvärmeväxlare.
Motströmskopplade värmeväxlare ger den största temperaturförändringen på utgående
medium.
Plattvärmeväxlare består av många tunna korrugerade stålplattor. Utformningen av plattorna
gör att de har större kontaktyta, detta leder till ökad verkningsgrad (Alvarez 2006).
Vid val och dimensionering av VVX10 är det vissa parametrar som måste approximeras.
Eftersom temperaturen i lokalerna är okänd och förändras mellan årstider brukades ett
medelvärde.
Systemet innehåller två värmeväxlare. En för att ta tillvara på spillvärmen kallas VVX1, den
andra syftar till att alltid kunna kyla returvattnet från ugnarna till 22°C kallas VVX2. Vid
dimensionering är VVX2 anpassad för hög driftsäkerhet och större kapacitet i form av
bortkyld effekt, eftersom verkningsgraden av VVX1 är beroende av temperaturen utomhus.
Valet av värmeväxlare är motstörmskopplade plattvärmeväxlare med packningar. Detta på
grund av ökad bortkyld effekt genom motströmskoppling och möjligheten att dimensionera
upp VVX om effekten inte är tillräcklig genom att addera fler plattor (möjligt om packningar
nyttjas) (Alvarez 2006).
Parametrar som måste beaktas vid val av värmeväxlare.
•
•
•
•
•
•

Minsta temperaturskillnad, primärsidan11 och sekundärsidan12.
Bortkyld effekt.
Tillåtet tryckfall över växlaren.
Föroreningar i vatten.
Glykol påverkar värmeöverförningen.
Designtryck13.

9

Conny Alse´n, Eurowater AB, Mailkontakt den 2 maj 2011.
VVX - förkortning för värmeväxlare
11
Primärsida - Syftar till kylslinga ugnarna.
12
Sekundärsida - Syftar till utvunnen värmeenergi som används för att värma luften till ventilationen.
10
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En värmeväxlare som har låg skillnad mellan temperaturen på primärsidan och sekundärsidan
är optimalt, då mycket värmeenergi överförs. För att uppnå en låg temperaturskillnad blir
värmeväxlaren dyrare (större). Ett realistiskt värde är att temperaturskillnaden ligger på
ungefär 5°C enligt Margareta Dahl14.
Bortkyld effekt syftar på hur mycket energi (W) som skall transporteras från primärsidan till
sekundärsidan (se bilaga 14).
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Tillåtet tryckfall över VVX beskriver hur mycket trycket sjunker på grund av friktion inne i
värmeväxlaren. Inom industrin är 40kPa ett rimligt värde.15
Föroreningar i vattnet kan försämra värmeöverförningen mellan stålplattorna. Genom att
studera befintliga värmeväxlare kunde en smutsfaktor uppskattas till 10%. Detta innebär att
VVX överdimensioneras för att klara dessa förhållanden. Om VVX överdimensioneras för
mycket kan effekten bli motsatt då hastigheten på fluiden blir lägre och beläggningar inte
dras med av strömmen.
Glykol används ofta i slutna slingor för att motverka algbildning och höja fryspunkten.
Glykolhalten fastställdes till 30% i samråd med Hans Ullman. Den specifika
värmekapaciteten förändras när vattnet blandas med glykol. Detta måste beaktas vid
dimensionering (Carl Åberg16).
Vid val av VVX diskuterades ovanstående punkter med Carl Åberg. Rekommenderade
dimensioner och offerter kan ses i bilaga 17 och 18.

Aerotemper

13

Designtryck - Tryck i bar som växlaren skall klara.
Margareta Dahl, VVS-Energibyrån, telefonintervju den 6 maj 2011. tel. 070-7201580
15
Hans Ullman, Uddeholm AB, konstruktör, intervju den 9 maj 2011. tel. 0563-17978
16
Car Åberg- VVX specialist på Alfa Laval, mailkontakt den 20 april 2011.
14
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Aerotemper är en luftvärmare som överför värme från en fluid eller ånga till luften se figur 3.
Genom att fluiden / ångan går genom en slinga försedd med flänsar inne i apparaten leds
värmen till omgivningen (luften). En fläkt är installerad för att transportera den värmda luften
ut i rummet.

Figur 3. Visar ett snitt genom en aerotemper där vattenslingan syns omgiven av flänsar.

Dimensionering av aerotemprar (se bilaga 19).

Mätutrusning
Mätutrusnigen syftar till att ge information om tryck, flöden och temperaturer i systemet.
Genom att studera data från mätutrusningen kan pumparnas effekt ställas in vilket ger lägre
kostnader.
Manometer
Manometern visar trycket i förhållande till det rådande atmosfärstrycket. Tryckmätningen
görs på olika sätt beroende på vilken typ av manometer som används. En av de mer vanliga
principerna är att använda ett spiralformat rör som strävar efter att räta ut sig då vätsketrycket
ökar inne i röret (Alvarez 2006).
Att placera manometrar innan och efter pumpen ger möjlighet att kontrollera tryckfallet i
rörledningen. Detta ger en bra bild över friktionen genom systemet som kan användas för att
justera pumparna.
Temperaturgivare
Visar temperatur, ofta genom att utnyttja olika materials värmeutvidgning (Alvarez 2006).
Flödesmätare
Vid flödesmätning i rörledningar använder man sig ofta av en princip där tvärsnitsarean
lokalt minskas. På grund av reduceringen uppkommer även en trycksänkning. Genom att
mäta skillnaden på det statiska trycket före och under reduceringen kan flödet bestämmas
(Alvarez 2006).
Ventiler
Ventiler finns i många olika typer och används för att stoppa eller minska flödet i
rörsystemet. En av de vanligaste ventilerna kallas för kulventiler. Namnet kommer från kulan
som finns inne i ventilhuset. Kulan är försedd med ett hål där fluiden kan strömma genom.
Med hjälp av vriddonet kan kulans position ändras 90 grader. Genomströmningen upphör
eftersom hålets öppning inte längre exponeras (Bäckström 1987).
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Ventiler förekommer också i olika utföranden där riktningen på fluiden kan växlas. Dessa
kallas för trevägsventiler och symboliseras enligt figur 2. Vissa ventiler har ett vridon som
kan manövreras genom digitala signaler enligt figur 3, används då flödet skall justeras från
kontrollrum.

Figur 3. Symbol för trevägsventil.

Figur 4. Symbol för styrning via
digital signal.

Backventiler
Backventilen syftar till att begränsa flödet till en riktning. Genom rätt placering av
backventiler kan rundgång i systemet undvikas.

Nödkylning
Konstruktionen anpassas för att anslutas mot befintligt nödkylningssystem som består av 2"
rör, vattentryck 5 bar och temperatur 5°C.
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Bilaga 10:Utvärderingsmatris
Utvärderingsmatris

Förslage
ts namn:

Tvåpumpssystem

Funktion

Klass

Vikt

Kommentar

Klass

Driftsäkerhet

N

10

N

Kapacitet

N

8

N

Reglerbarhet

N

6

Vattenkvalitet

N

7

Systemets förmåga att fungera
utan driftstopp
Hur stor kyleffekt kan systemet
leverera
Ställa in flöden för olika
smältningsprocesser
Förmåga att avjonisiera vatten

Värd
erat
8

Nödkylning

N

10

Koponenter finns
tillgängliga
Livslängd

Ö

Kommentar

Förslage
ts namn:

Gemensam tank, separata
slingor

Klass

Poä
ng
40

N

Värder
at
7

Kommentar

Poä
ng
35

7

28

N

9

36

N

7

21

N

8

24

N

7

24.5

N

9

31.5

N

9

45

N

9

45

6

Vid driftfel förmåga att kyla
komponenter
För reparationsarbete

Ö

9

27

Ö

9

27

Ö

7

Beräknad livslängd

Ö

9

31.5

Ö

7

24.5

Användarvänlighet

Ö

6

Ö

8

24

Ö

5

15

Underhållsarbete
frekvens
Överskådlighet

N

8

N

8

32

N

5

20

Ö

5

Lättarbetat vid byte av
filterstrumpor, rengöring VVX
Hur många gånger systemet
måste rengöras / år
Tydliga markeringar

Ö

8

20

Ö

8

20

Styrning

N

8

N

9

36

N

9

36

Kylning i VVX2

Ö

8

Ö

7

28

Ö

7

28

Komponentkostnad

Ö

7

Ö

8

28

Ö

3

Installationskostnad

Ö

7

Ö

9

Låg kostnad
värderas
med hög siffra

31.5

Ö

3

Poäng total:

416.
5

Förutsättningar:
Nödvändigt - N

Förmåga att reglera flöden och
vattenbanor
Om behovet finns kan systemet
kyla vattnet ytterligare
Inköpskostnad komponenter
Arbetstimmar för att upprätta
installationen

Låg kostnad
värderas
med hög siffra

10.5

Poäng total:

363

10.5

Önskvärt - Ö

1d

Utvärderingsmatris
användning spillvärme
Funktion

Vikt

Kommentar

Driftsäkerhet

7

Bortkyld effekt

7

Reglerbarhet

6

Sannolikhet systemet går utan
driftstopp
Hur mycket värmeenergi som kan
överföras
Förmågan att ställas in för drift

Användningsbart

8

Komponenter finns
tillgängliga
Livslängd
Underhållsarbete
frekvens
Styrning
Ekonomisk
besparning
Miljöanpassat
Komponents
kostnad
Installationskostnad
Utnyttjad
värmeenergi
Förutsättningar:
Nödvändigt - N

Klass

Förslage
ts namn:

Förvärma duschvatten

Klass

Värd
erat
8

Kommentar

Poä
ng
28

Förslage
ts namn:

Ventilat
ion

Klass

Värder
at
7

Kommentar

Poä
ng
24.5

8

28

8

28

9

27

9

27

10

40

7

28

7

Hur många dagar / år finns
värmebehov
För reparationsarbete

9

31.5

9

31.5

8

Beräknad livslängd

9

36

9

36

6

Hur ofta behöver systemet
underhållas
Kan systemet stängas av när
värmebehov ej finns
Hur mycket pengar tjänar
Uddeholm AB på installationen
Är systemet slutet, innehåller
glykol
Inköpskostnad komponenter

9

27

8

24

8

20

8

20

6

30

10

50

8

32

6

24

28

6

24.5

6

13.5

9

5
10
8
7
7
9

Arbetstimmar för att uprätta
installationen
Kan all utvunnen energi
användas

8
7

Låg kostnad
värderas
med hög siffra

3

Poäng total:

365.
5

Låg kostnad
värderas
med hög siffra

21
21
40.5

Poäng total:

375.
5

Önskvärt - Ö

2d

Bilaga 11: Komponenter pris och antal
Kostnadskalkyl
Artikel

Antal

Enhet

Pris [kr]

Totalt [kr]

Tank
Pumpar
primärsystem
Pum
sekundärsystem
Styrutrusning
pumpar
Avjoniseringsfilter
Värmeväxlare 1
Värmeväxlare 2
Regulator
Expansionskärl

1
2

st
st

9000
40000

9000
80000

1

st

40000

40000

3

st

10000

30000

1
1
1
1
1

st
st
st
st
st

30000
65000
40000
10000
5000

30000
65000
40000
10000
5000

Vattenvärmare
Manometer
Temperaturgivare
Rör DN 80
Isolerat rör DN 80
Böj 90 DN 80

1
3
4
170
150
20

st
st
st
m
m
st

3000
500
500
380
100
200

3000
1500
2000
64600
15000
4000

Böj 45 DN 80
T-rör DN 80
Backventil DN 80
Ventiler DN 80
Trevägsventil DN
80
Kona DN 80*50
Rör DN 50
Böj 90 DN 50
Böj 45 DN 50

6
2
2
14
1

st
st
st
st
st

230
250
600
2500
10000

1380
500
1200
35000
10000

6
90
16
4

st
m
st
st

200
270
150
180

1200
24300
2400
720

Styr Ventiler DN
50
Unionskoppling
mässing DN 50
Reglerventil
fjärrstyrd DN 50
Muff DN 25
Aerotemprar

1

st

8000

8000

6

st

200

1200

6

st

7000

42000

10
8

st
st

50
13000

500
104000

Bilaga 12:Kravspecifikation

Kravspecifikation
Förutsättningar
Driftsäkerheten skall vara hög.
Systemet skall klara kylning av tre ugnar under drift samtidigt.
Temperaturer skall vara reglerbara.

Säkerhet
Vattnet skall vara avjoniserat.
Systemet skall vara utrustat med nödkylning.

Konstruktion
Systemet skall vara uppbyggt av komponenteter som företaget lätt kan införskaffa.
Livslängden på komponenter skall vara lång.
Laminärt flöde skall råda innan pumpar.

Användarvänlighet
Underhållsarbete skall vara så lätt som möjligt.
Underhållsarbete skall inte behöva göras mer än en gång / år.
Komponenterna skall placeras på ett vis som gör dem lättöverskådliga.
Ingen omfattande utbildning av personal behöver göras.
Tillsatser skall vara lätt att föra in i systemet.
Systemets basala funktioner skall kunna styras och övervakas från kontrollrum.

Praktiska funktioner
Spillvärmen som uppstår skall tas tillvara.
Rör skall vara märkta med flödesriktning.

Bilaga 13. Sekundärsida beräkningar

Bilaga 14: Beräkning tillgänglig värmeenergi
Hur många drifttimmar då energibehov finns?
Ugnarna körs i snitt 14.8 timmar varje dag (tvåskift)
Ett år innefattar 251 arbetsdagar, en månad under sommaren är det driftstopp (värmebehov
finns ej).
På ett år finns det uppvärmningsbehov för lokaler under åtta månader.
Drifttimmar då energibehov finns:

6


∗ 8 ∗ 14,8 = 2702

Hur mycket värmeenergi kan utvinnas från anläggningen? (se bilaga 15).
Anläggningen kan köras med tre olika ugnsalternativ. (se kapitel 3.3.2).
Temperaturen varierar under dagen (se bilaga 16).
'ä ä ((  - : #. = . ∗ * ∗ ∆'
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Ugn 3 och 1
Tillgänglig värmeenergi
630 kW
Ugn 1 och 5
Tillgänglig värmeenergi
374 kW
Ugn 3 och 5
Tillgänglig värmeenergi
396 kW

Medelvärde tillgänglig värmeenergi: #.  = 630 + 374 + 396 ∗ 1/3 ∗ 2702 =
1260 A-/å
Energi överförd till lokal via ventilationsluft ? (se bilaga 13).
Verkningsgrad luftvärmeväxlare: 70%
Förluster i ventilationssystem: 10%
Värmeförluster isolerat rör : 25.5 W/m
Längd rörledning: 75m
Energi överförd till ventilationsluft: #.  = 1260 ∗ 0,7 − 25,5 ∗ 75/1000000 ∗ 1 −
0,1 = 882 A-/å

Bilaga 15: Beräkning tillgänglig värmeenergi Excel

Tid [h]
0.3
0.75
1.2
1.65
2.1
2.55
3
3.45
3.9
4.35
4.8
5.25
5.7
6.15
6.6
7.05
7.5
7.95
8.4
8.85
9.3
9.75
10.2
10.65
11.1
11.55
12
12.45
12.9
13.35
13.8
14.25

0
0,45
0,9
1,35
1,8
2,25
2,7
3,15
3,6
4,05
4,5
4,95
5,4
5,85
6,3
6,75
7,2
7,65
8,1
8,55
9
9,45
9,9
10,35
10,8
11,25
11,7
12,15
12,6
13,05
13,5
13,95
14,4
14,85

Tid [h]
0.3
0.75
1.2
1.65
2.1
2.55
3
3.45
3.9
4.35
4.8
5.25
5.7
6.15
6.6
7.05
7.5
7.95
8.4
8.85
9.3
9.75
10.2
10.65
11.1
11.55
12
12.45
12.9
13.35
13.8
14.25

Bilaga 16: Temperaturkurva en dags körning

Temperaturkurva Ugn 1

60
40
20
0
Temperatur [C]

Temperaturkurva Ugn 3

40

20

0
Temperatur [C]

40
20
0
Tid [h]

Temperaturkurva Ugn 5
Temperatur [C]

Bilaga 17. Värmeväxlare 1

Bilaga 18. Värmeväxlare 2

Bilaga 19: Dimensionering aerotemprar

