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Sammanfattning 

Värmetransport är ett viktigt fysikaliskt fenomen med många olika industriella 

tillämpningar, till exempel värmning eller kylning av en fluid som strömmar i en 

rörledning. Den viktigaste mekanismen för värmetransport i strömmande eller 

stillastående fluider är konvektion. En bättre kunskap och förståelse för den 

bakomliggande fysiken skulle innebära att designen av systemen skulle kunna 

optimeras för att erhålla en ekonomisk process genom att minimera energiförluster och 

kostnader för material.  

En ångturbin i ett kraftvärmeverk producerar elektricitet genom att vattenånga strömmar 

igenom turbinen. Den överhettade vattenångan transporteras sedan från turbinen i en 

rörledning för att användas till uppvärmning av processer i ett närliggande massabruk.  I 

detta arbete har en energianalys genomförts på rörledningen med överhettad vattenånga 

efter turbinen för att bestämma temperaturfördelningen. Valet av material i rörledningen 

är beroende på tryck och temperatur och med för dålig kunskap om 

temperaturfördelningen längs röret riskerar konstruktionen att bli onödigt kostsam. 

En matematisk modell ställdes upp med de energibalanser som verkar på rörledningen. 

En analytisk beräkning genomfördes för att analysera hur stor värmeförlusten från 

rörledningen är och hur mycket temperaturen på ångan sjunker. Därefter byggdes en 

dynamisk modell i programmet Simulink för att simulera den ackumulerande 

temperaturen i röret och isoleringen över tid. Även behovet av kylvatten simulerades. 

En litteraturstudie över förångningsprocessen av kylvattnet genomfördes för att hitta 

vilka parametrar som påverkar avdunstningen och därmed är viktiga för att bestämma 

tiden det tar innan allt förångats.  

Resultaten från beräkningarna visar att temperatursänkningen på ångan i 

flödesriktningen blir väldigt liten. Detta beror på att den strömmande ångans 

energiinnehåll är mycket större jämfört med värmeförlusten genom rörväggen. 

Resultatet från den dynamiska simuleringen visar att isoleringen har en större 

tidskonstant, dvs större tröghet jämfört med stålröret. Detta presenteras i form av 

stegsvar.     

Det som kommer att påverka valet av material är således endast var kyldysan är 

placerad. I det här systemet är kyldysan inte optimalt placerad då den sitter ca 42 m 

efter inloppet från turbinen. Det skulle därför vara möjligt att flytta den tidigare och då 

byta till ett billigare material med lägre hållfasthet.      

  



 
 

Abstract 

Heat transfer is an important physical phenomenon with many different industrial 

applications, where the transport of a fluid in a pipe is an important part. The main 

mechanism of heat transfer in flowing or stagnant fluids is convection. A better 

knowledge and understanding of the underlying physics would imply that the design of 

the systems could be optimized in order to obtain an economic process by minimizing 

energy losses and cost of materials. 

A steam turbine in a power plant produces electricity by superheated steam flowing 

through the turbine. The superheated steam is then transported from the turbine into a 

pipeline to be used for heating processes in a nearby pulp mill. In this work, an energy 

analysis was carried out on the pipeline with superheated steam in order to determine 

the temperature distribution. The choice of material in the pipeline is dependent on 

pressure and temperature, and with a lack of knowledge of the temperature distribution 

along the pipe, the construction could be unnecessarily costly.  

A mathematical model was set up with the energy balances acting on the pipeline. An 

analytical calculation was carried out to analyze how much the heat loss from the pipe is 

and how much the temperature of the steam decreases. A dynamic model was then built 

in Simulink to simulate the accumulation of heat in the pipe and the insulation over 

time, and the mass flow of cooling water. A literature study of the vaporization of the 

cooling water was carried out to find the parameters that affect evaporation and thus is 

important in determining the time it takes until all have vaporized. 

The results of the calculations show that the temperature drop of the superheated steam 

in the flow direction becomes very small. This is because the energy content of the 

flowing steam is very large compared to the heat loss through the pipe wall. The result 

from the dynamic simulation shows that the insulation has a larger time constant 

compared to steel pipe. This is presented in the form of the step response. 

The choice of material will be affected by the position of the desuperheater. In this 

system the desuperheater is not optimally placed since it is about 42 m after the inlet of 

the turbine. It would therefore be possible to place it closer to the turbine and then 

switch to a cheaper lower strength material.    
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1. Inledning 

Värmetransport är ett viktigt fysikaliskt fenomen med många olika industriella 

tillämpningar, till exempel värmning eller kylning av en fluid som strömmar i en 

rörledning. Den viktigaste mekanismen för värmetransport är konvektion i strömmande 

eller stillastående fluider. En bättre kunskap och förståelse för den bakomliggande 

fysiken skulle innebära att designen av systemen skulle kunna optimeras för att erhålla 

en ekonomisk process genom att minimera energiförluster och kostnader för material. 

(Benim et al. 2004, Dhanuskodi et al. 2011)  

De vanligaste arbetsmedierna i värmekraftverk och inom processindustrin är vatten och 

ånga, där ånga används för att driva turbiner för elproduktion. Egenskaperna hos vatten 

och ånga beror på tryck och temperatur i processen. En svårighet vid analys av 

värmetransport är då en fasövergång sker från ånga till vatten under processen, dvs 

kondensation. (Dhanuskodi et al. 2011) 

 

1.1 Problembeskrivning 

En ångturbin i ett kraftvärmeverk producerar elektricitet genom att vattenånga strömmar 

igenom turbinen. Den överhettade vattenångan transporteras sedan från turbinen i en 

rörledning för att användas till uppvärmning av processer i ett närliggande massabruk.  

Däremellan kommer det att ske värmeförluster till omgivningen och en 

temperatursänkning genom att vattenångan kyls i en kyldysa. Valet av material i 

rörledningen beror på tryck och temperatur och med för dålig kunskap om 

temperaturfördelningen längs röret riskerar konstruktionen att bli onödigt kostsam 

genom att fel material väljs. Ångan kyls i en kyldysa genom att vatten sprutas in i 

ångflödet och på så sätt sänker temperaturen. Detta är nödvändigt då hållfastheten på 

den befintliga rörledningen som går till massabruket är begränsad och klarar därför inte 

av för höga temperaturer. I figur 1 visas en skiss över processen med den rörledning 

som undersöks inom det streckade området. 
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Figur 1. Skiss över processen där rörledningen som undersöks är inom det streckade området. 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att utföra en energianalys på rörledningen samt kyldysan 

för att uppskatta hur temperaturen på ångan förändras och identifiera vad som påverkar 

valet av material i rörledningen. Detta åstadkoms genom uppställning av en matematisk 

modell med de energibalanser som verkar på rörledningen. En analytisk beräkning och 

en simulering kommer därefter att genomföras med utgångspunkt i 

energibalansmodellen. Även en studie kring förångningsprocessen av kylvattnet 

kommer att genomföras.  

Målet med examensarbetet är att beräkna värmeförlusten från röret och även mängden 

kylvatten som måste sprutas in i kyldysan vid olika driftfall. Vidare ska förångningen av 

vattendropparna i ångan efter kyldysan undersökas för att bestämma vad som påverkar 

sträckan som krävs innan allt kylvatten har förångats.  

  

1.3 Avgränsning 

Temperaturen i rummet kommer att hållas konstant i simuleringarna. Detta på grund av 

att det är svårt att förutse temperaturförändringarna i byggnaden då det finns ett flertal 

rör med olika dimensioner och temperaturer som sannolikt påverkar omgivningen. Detta 

arbete behandlar endast en energianalys av det största av dessa rör.   
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1.4 Värmetransportmekanismer 

Termodynamikens första huvudsats konstaterar att energi inte kan skapas eller förstöras 

under en process. Det innebär att energin hela tiden är bevarad, men kan omvandlas från 

en form till en annan. En energibalans för ett system som genomgår en process kan 

därför ställas upp på formen enligt (1). 

                    (1) 

Värme är termisk energi som kan transporteras från ett system till ett annat då det finns 

en temperaturskillnad mellan systemen. Värmeöverföring kan ske på tre olika sätt: via 

konvektion, ledning och strålning. (Cengel & Ghajar 2011) 

Zhu et al. (2013) har genomfört en teoretisk och numerisk analys av värmetransporten i 

ett rörledningssystem. Syftet var att utveckla en teoretisk modell, en modell i MATLAB 

och en utvärdering av dessa genom en CFD-simulering av systemet. Att snabbt 

bestämma värmeförluster för rörledningar kan vara komplicerat då faktorer som t.ex. 

omgivningen snabbt kan variera, framförallt då rörledningen är placerad utomhus. De 

viktigaste faktorerna för konvektionen på insidan av röret är rörets utformning och 

massflöde. Materialegenskaperna hos röret och isoleringen bestämmer värmetransporten 

genom ledning. En svårighet vid analys av värmeförlusten för bestämning av 

konvektionen på utsidan röret är då parametrar som temperatur och vindhastighet i 

omgivningen varierar över tid.  

 

1.4.1 Ledning 

Värmeledning är överföring av energi från partiklar i ett medium med högre 

energiinnehåll till partiklar med lägre energi. Ledning kan ske i fasta material, vätskor 

och gaser. I vätskor och gaser sker värmeöverföringen genom att molekyler kolliderar 

med varandra och på så sätt utbyter energi. I fasta material är det istället vibrationer som 

överför värme genom materialet. Vid värmeledning i cylindrar eller rör sker 

värmetransporten i radiell led med normalen vinkelrät mot rörväggen. Rörväggen 

separerar två fluider från varandra och det kommer att ske en värmetransport där 

emellan. Drivkraften för ledningen är temperaturskillnader, ju större temperaturskillnad 

mellan fluiderna desto större blir värmetransporten genom rörväggen. Även materialet 

har betydelse för värmeledningen och då i form av värmeledningsförmågan k. Det är ett 

mått på ett materials förmåga att leda värme, ju högre värde på k desto fortare kan 

värme transporteras genom materialet. (Cengel & Ghajar 2011) 
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Den generella ekvationen för värmeflödet  ̇ genom en cylinder definieras enligt 

Fouriers lag enligt (2).  

 ̇     
  

  
     (2) 

Där k är värmeledningsförmågan, A är rörets area, T är temperaturen och r är radien. 

 

En materialegenskap som förekommer vid värmeledning är värmediffusivitet,  , vilket 

är ett mått på hur snabbt värme diffunderar genom ett material och definieras enligt (3).  

  
 

   
 [m

2
/s]    (3) 

Där k är värmeledningsförmågan,   är densitet och cp är specifik värmekapacitet. 

Produkten     [J/m
3
K] representerar ett materials volymetriska värmekapacitet, dvs 

dess förmåga att lagra energi per volymenhet. (Cengel & Ghajar 2011) 

Vid beräkningar av värmeförluster genom rör används ofta antagandet att isoleringen 

och röret är i full kontakt med varandra. I verkligheten är endast en mycket liten del i 

direkt kontakt, dvs. det finns små håligheter med luft mellan röret och isoleringen. En 

parameter som tar hänsyn till detta är thermal contact resistence, termiskt 

kontaktmostånd, definierad som hcon (Stubblefield et al. 1996). I en studie har 

Stubblefield et al. (1996) ställt upp en energibalans för ett rör för att bestämma 

betydelsen av att ha med kontaktmotståndet i beräkningarna. Resultatet visar att det 

termiska kontaktmotståndet inte är obetydligt i förhållande till det totala 

värmegenomgångsmotståndet genom röret, och kommer således att påverka 

beräkningarna av storleken på energiflödet genom röret något. 

  

1.4.2 Konvektion 

Värmetransport genom konvektion innebär att värme transporteras mellan ytan på en 

solid och en angränsande fluid. Konvektion genom en fluid kan endast ske då det finns 

en fluidrörelse, annars sker all värmetranport i fluiden genom ledning. Ju större denna 

fluidrörelse är, desto större blir värmeöverföringen mellan ytan och fluiden. Denna 

hastighet kan ökas genom en extern påverkan, t.ex. med en fläkt eller pump och detta 

kallas då påtvingad konvektion. Sker istället fluidrörelsen med hjälp av lyftkrafter, som 

uppkommer genom densitetsskillnader pga temperaturskillnader i fluiden, kallas det 

naturlig konvektion. (Cengel & Ghajar 2011) 

Allmänt kan värmeflödet genom konvektion,  ̇, beskrivas med ekvation (4).  

 ̇                 (4) 
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Där h är värmeövergångstalet, A är arean, Ts är temperaturen på ytan och T∞ är 

temperaturen på omgivande fluid.  

Konvektion är transport av termisk energi från en plats till en annan genom att 

molekylerna rör sig. Då molekylerna rör sig snabbare ökar den konvektiva 

värmetransporten. (Dhanuskodi et al. 2011) 

 

1.4.3 Strålning 

Strålning är energi som avges från materia i form av elektromagnetiska vågor eller 

fotoner. Till skillnad från konvektion och ledning krävs inget omgivande medium som 

t.ex. en gas eller ett material för att strålning ska kunna ske. Strålning kan således ske i 

vakuum. Då värmetransport studeras är värmestrålning en viktig del, vilket är strålning 

som avges från en kropp på grund av att den har en temperatur. Alla kroppar med en 

temperatur över absoluta nollpunkten, -273.15°C, emitterar värmestrålning. För kroppar 

som är opaka (ogenomskinliga) kan strålningen betraktas som ett ytfenomen, eftersom 

den strålning som absorberas inte kan tränga igenom ytan. Ett mått på en kropps 

förmåga att emittera strålning är emissivitet, som har ett värde mellan 0 ≤ ε ≤ 1. Då 

emissiviteten ε = 1 definieras kroppen som en svartkropp, vilket innebär att all strålning 

emitteras vid en given temperatur. (Cengel & Ghajar 2011) 

Den generella ekvationen som används vid beräkning av värmeflödet  ̇ genom strålning 

mellan två ytor visas i (5). 

 ̇        
    

      (5) 

Där   är emissiviteten,   är Stefan-Boltzmanns konstant, A är arean och T är 

temperaturen på respektive yta. 

 

1.5 Bakgrund 

1.5.1 Överhettad vattenånga 

Ett ämne kan existera i flera olika faser. Vattnets olika faser är fast, flytande och 

gasform. Fasförändringarna inträffar vid olika temperaturer, vid 0°C fryser vattnet och 

vid 100°C kokar det. Dessa temperaturer gäller då atmosfärstryck (101,3 kPa) råder, och 

då trycket ändras blir kok- och fryspunkten högre eller lägre. Då vattnet har en 

temperatur precis ovanför mättnadstemperaturen och är påväg att kondensera kallas den 

mättad ånga. Detta inträffar t.ex. då man kokar en kastrull med vatten, vattenångan är i 

det fallet mättad och kan lätt kondensera mot en kallare yta. Om vattenångan istället har 

en temperatur mycket högre än mättnadstemperaturen och inte är påväg att kondensera 

kallas den överhettad ånga. Temperaturen där fasförändringarna sker är beroende av 
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trycket hos vattnet. Temperaturen vid ett givet tryck då övergången till en annan fas 

sker kallas mättnadstemperaturen. Det motsatta gäller då temperaturen är given, 

fasförändringen sker då vid mättnadstrycket. Att gå från en fas till en annan innebär att 

värme tillförs eller bortförs. Mängden energi som absorberas eller frigörs under en 

fasförändring kallas latent värme. Ett system som befinner sig i gasfas har högre intern 

energi jämfört med flytande och fast fas. Smältvärmet som krävs då is går från fast till 

flytande form är 333,7 kJ/kg vid 1 atm tryck. Ångbildningsvärme då vatten förångas är 

2256,5 kJ/kg vid 1 atm tryck. (Cengel & Boles 2011)   

Entalpi, h, definieras enligt (6). Termen Pv representerar flödesenergin i fluiden, vilket 

är energin som krävs för att trycka fluiden framåt.  

            (6) 

där u är inre energi [kJ/kg], P är tryck [Pa] och v är specifik volym [m
3
/kg].   

I figur 2 visas fasdiagrammet för vatten. Den blå kurvan representerar mättnadslinjen, 

med vätskefasen till vänster och ångfasen till höger om linjen.  

 

    
Figur 2. Fasdiagram för vatten. (Källa: e-education.psu.edu) 

 

1.5.2 Kyldysa 

En kyldysa (eng.: desuperheater) används för att få kontroll över temperaturen på ett 

flöde med överhettad ånga genom att en fin spray av kylvatten sprutas in i ångflödet och 

sedan förångas. Denna typ kan återfinnas inom flera industriella tillämpningar som 

värmesystem, livsmedelstillverkning och ångturbiner. (Kouhikamali et al. 2012)         

Att studera hur en vattendroppe förångas i en omgivande varm gas är viktigt för att 

förstå kylningen av ångan. De matematiska sambanden för att beskriva processen består 
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av komplexa olinjära ekvationer för rörelsemängd, energi och massa. Ett vanligt 

tillvägagångssätt är att ställa upp dessa ekvationer för endast en isolerad vattendroppe. 

(Ban & Kim 2000) 

Kouhikamali et al. (2012) har i en studie undersökt värmeöverföringen då kylvatten och 

överhettad ånga blandas, vilket är det som sker då överhettad ånga kyls med hjälp av en 

kyldysa. En modell över förloppet har byggts upp genom Euler-Lagrange’s metod med 

CFD simuleringar i programmet FLUENT. Ekvationer som beskriver förändring av 

massa, rörelsemängd och värmeenergi ställdes upp för vattendropparna. Dimensionerna 

på röret som har modellerats är 60 cm i diameter och har längden 3 m. Den överhettade 

ångan har temperaturen 393 K och trycket 30 kPa. Kylvattnet har temperaturen 320 K. 

Värmeöverföringen som sker från den omgivande ångan till vattendroppen sker 

huvudsakligen via konvektion och förångning. Strålningen har i det här fallet 

försummats. (Kouhikamali et al. 2012) 

Resultaten från studien av Kouhikamali et al. (2012) visar att storleken på 

vattendropparna har stor betydelse för förångningen. Ju mindre dropparna är desto 

större blir värmeöverföringen och värmeövergångstalet, vilket i sin tur förkortar den 

sträcka som krävs för förångningen att ske. Även hastigheten på ångflödet har betydelse 

för förångningen. Genom att öka rördiametern blir hastigheten lägre vilket leder till att 

förångningen sker på en kortare sträcka. Ökat massflöde av kylvatten leder också till att 

en fullständig förångning kommer att ske efter en längre sträcka. 

Kylning av överhettad ånga genom insprutning av kylvatten är en komplex process med 

många olika fysikaliska samband. Det är därför svårt att förutse vad som kommer att 

ske på partikulär nivå i ett fysiskt experiment. Ett tillvägagångssätt är därför att studera 

interaktionerna mellan ånga och vattendroppar numeriskt, vilket Ebrahimian och Gorji-

Bandpy (2008) har gjort i sin studie. Ekvationer har ställts upp för vattendroppens 

position, rörelseenergi, massa och entalpi. Studien har undersökt överhettad ånga med 

en temperatur på 550°C och 150 bar. Kylvattnet har en ingående hastighet på 50 m/s 

med ett tryck vid munstycket på 220 bar och en diameter hos munstycket på 0,9 mm. 

Resultaten från Ebrahimian och Gorji-Bandpy’s (2008) studie visar att trycket och 

temperaturen på den överhettade ångan har ett direkt samband med förångningen av 

vattnet. Ju högre tryck och temperatur desto större massa förångas. Om flödet på ångan 

är turbulent leder det till att värmeöverföringen blir större eftersom varje vattenpartikel 

befinner sig i kontakt med ångan längre tid och på så sätt krävs kortare sträcka innan allt 

vatten har förångats. Även Ebrahimian och Gorji-Bandpy (2008) likt Kouhikamali et al. 

(2012) har dragit slutsatsen att storleken på vattendropparna har betydelse. Ju mindre 

diameter desto större blir förhållandet mellan ytarea och massa, vilket leder till snabbare 

värmeöverföring. Om inloppshastigheten av kylvattnet ökar blir förångningen större. 

Traditionellt har optimering och design av kylutrustning för ånga baserat sig på olika 

empiriska tumregler utan någon fördjupad förståelse för vad som händer i systemet på 
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detaljnivå. Att gå från en fas till en annan kräver mycket energi. Det är därför viktigt att 

kyla till en temperatur nära förångningstemperaturen för att behålla den energimängd 

överhettad ånga har. Flödet av kylvatten är beroende av tillståndet på ångan och vattnet, 

samt partikelstorlek på kylvattnet och hastigheten. (Schoonover et al. 1996)  

Syftet med studien av Schoonover et al. (1996) var att modellera kylningsprocessen, 

identifiera viktiga parametrar och utveckla en metod för att förutse och förbättra 

kyldysors prestanda. Modellen är uppbyggd för två fluider; överhettad ånga och vatten. 

Partiella differentialekvationer har ställts upp för massa, rörelsemängd och energi med 

villkoret att trycket är i jämvikt vid droppens yta. Flödet av ånga antas vara turbulent 

och turbulensen modelleras med en k-ε modell. För att kunna påvisa förändringen i 

storlek och position på vattendropparna nedströms ångflödet modellerades förångningen 

och diametern på dropparna. Storleken på dropparna antas variera över sträcka och tid. 

Ett rör med måtten 20 cm i diameter och längden 3 m har använts i modellen.   

Den numeriska lösningen som erhölls genom de uppställda ekvationerna baseras på 

Eulers finita differensmetod med Gauss-Siedel iteration för att lösa systemet av 

ickelinjära ekvationer. Resultaten från Schoonover et al.´s (1996) studie visar att 

storleken på vattendropparna har betydelse. Mindre droppar ger en snabbare förångning 

och således en snabbare temperatursänkning på ångan på grund av att förhållandet 

mellan ytarean och volymen blir större ju mindre droppen är. Även ett större 

värmeövergångstal, h, på utsidan av droppen ger enligt forskarna en snabbare 

temperatursänkning. Variationen i temperatur på dropparna visar att vattendropparna 

når mättnadstemperaturen fortare vid en mindre diameter. Även temperaturen på ångan i 

radiell led har undersökts vid rörets utlopp.   

     

1.5.3 Atomisering av vatten 

Teorin bakom en kyldysa är hur sönderdelningen av en vätska i en spray eller i mindre 

droppar sker. Principen bakom sönderdelningen av en vätska är att öka dess ytarea tills 

den blir ostabil och upplöses. Processen då dropparna bildas beror på flödet i kyldysorn. 

(Harker et al. 1991)   

Produktionen av en finfördelad spray är viktigt inom flera tekniska processer, 

framförallt vid kylning. Detta kan åstadkommas med hjälp av en spruta som under högt 

tryck finfördelar en vätska genom ett munstycke. I en studie av Tratnig och Brenn 

(2010) undersöktes karaktäristiken hos vätskedropparna som bildas genom en spray vid 

högt tryck. Majoriteten av dropparna i studien ligger storleksmässigt inom intervallet 

10-100 µm i diameter.       
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1.5.4 Materialegenskaper 

Det vanligaste materialet i rör är stål, som till största delen består av järn (Fe) med kol 

(C) som det viktigaste legeringsämnet. Legerat stål är ett stål där ett eller flera 

legeringsämnen har tillsatts. Genom att variera tillsatsämnena och halterna kan stålet få 

varierande egenskaper (Mattson 1995). Två olika typer av stål som har olika egenskaper 

och kostnad används i rörledningen. Materialet 16Mo3 är ett stål med 

sammansättningen C-Mn-Mo och används då temperaturen på ångan är högre innan 

kyldysan (Inspecta 2006a). Materialet som används efter kyldysan är stålet P235GH 

med sammansättningen C-Mn och det stålet har sämre egenskaper vid högre 

temperaturer (Inspecta 2006b). Mangan (Mn) är ett legeringsämne som höjer 

hållfastheten och ger bättre härdbarhet. Molybden (Mo) höjer även det hållfastheten och 

ger bättre härdbarhet och korrosionsmotstånd. Stålet 16Mo3 har en sträckgräns som är 

drygt 40 % högre än P235GH vid en temperatur på 400°C. Det innebär att stålet tål en 

högre belastning utan att få en kvarstående formförändring. Även krypgränsen är högre 

för 16Mo3 jämfört med P235GH (Mattson 1995).  

Stålet 16Mo3 är ca 30 % dyrare än P235GH.    

 

1.5.5 Reglerteknik 

Inom systemanalysen är det vanligt att kategorisera ett system utifrån om det är 

stationärt eller dynamiskt. För ett stationärt system är systemets insignal direkt 

proportionell mot utsignalen, dvs systemets inre egenskaper gör att utsignalen endast 

påverkas av det nuvarande värdet på insignalen. Utsignalen i ett dynamiskt system beror 

däremot på tidigare värden på insignalen. Detta på grund av att systemet har en inre 

tröghet som kommer att påverka systemets framtida beteende och därmed kommande 

utsignalvärden. Det vanligaste är att denna tröghet beror på en energiupplagring i någon 

del av systemet. För att på ett effektivt sätt styra ett system mot ett framtida mål är det 

därför nödvändigt att kunna prediktera det beteendet i systemet. Detta görs enklast 

genom en analys av systemets inre egenskaper och yttre signalpåverkan, och uttrycks 

vanligen i matematiska modeller. (Lennartson 2010) 

Ett stegsvar för ett första ordningens system med en tidskonstant T kan ses i (7).  

             ⁄        (7) 

Där t är tid i sekunder och T är tidskonstanten för systemet.  
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Tidskonstanten T är den tid det tar för systemet att nå 63 % av slutvärdet. Detta kan 

härledas genom att (7) blir       (      ⁄ )                     . Ett 

exempel på ett stegsvar ses i figur 3. Ett större värde på tidskonstanten T ger en 

långsammare insvängning. (Lennartson 2010) 

 

 

Figur 3. Exempel på ett stegsvar för ett första ordningens system med tidskonstanten T.  
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2. Metod 

Syftet och målet med arbetet har upnåtts genom att göra en enkel analytisk beräkning av 

systemet vid stationära förhållanden för att sedan bygga en dynamisk modell med 

varierande indata över tid. Även relevanta vetenskapliga artiklar har sökts för att 

sammankoppla aktuell forskning med arbetet och dra slutsatser utifrån dessa 

forskningsresultat. 

Ritningar över systemet har erhållits från uppdragsgivaren ÅF och återfinns i bilaga 2. 

Utifrån ritningarna har dimensioner på rörledningen avlästs som sedan använts i 

beräkningarna. Rörledningen är ca 42 m lång horisontellt placerad fram till kyldysan. I 

figur 4 visas ett tvärsnitt av röret med aktuella dimensioner. Röret har dimensionerna 

1219x12 mm vilket innebär att ytterdiametern är 1219 mm och godstjockleken är 12 

mm. Detta ger att innerradien r1 = 0,598 m och radien till utsidan röret r2 = 0,610 m. 

Röret är tillverkat av stålet 16Mo3 fram till en temperaturgivare som sitter en bit efter 

kyldysan. Efter temperaturgivaren är röret tillverkat av stålet P235GH (Inspecta 2006b). 

Isoleringen består av mineralull och dimensionerna på isoleringen har hämtats från 

standarden för isolering av rörledningar (SSG 7591 2010). Vid aktuell drifttemperatur 

och dimension på stålröret är kravet på isolertjocklek 400 mm, vilket ger r3 = 1,01 m i 

figur 4.  

 

 

Figur 4. Tvärsnitt av röret (t.v.) och temperaturfördelning i radiell led (t.h.). Radierna r1, r2 och r3 

är 0,598 m, 0,61 m respektive 1,01 m. 
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I tabell 1 visas materialdata för stålet 16Mo3 och isoleringen som behövs för 

beräkningarna. (SSG 7591 2010; Inspecta 2006a; Cengel & Ghajar 2011) 

Tabell 1. Materialdata för stål 16Mo3 och isolering i rörledningen. 

 Stål 16Mo3 Isolering (mineralull) 

Värmeledningsförmåga, k [W/mK] 41 0,122 

Specifik värmekapacitet, Cp [J/kgK] 536 800 

Densitet, ρ [kg/m
3
] 7850 100 

 

Temperaturen på ångan som strömmar in i rörledningen, dvs ut från turbinen, är mellan 

320-445°C, med designtemperaturen 400°C. Enligt standarden EN 13480-3 (2012) får 

temperaturförändringen på ångan maximalt vara 2°C/min. Detta för att utmattningen på 

röret kan bli för stor och en stor temperaturförändring kan därför orsaka problem med 

hållfastheten. Trycket i rörledningen är konstant på 5 bar. Data för densitet ρ och 

specifik värmekapacitet Cp för ånga är hämtade ur tabell från Wagner & Pruß (2002). 

Data för dynamisk viskositet µ och värmekonduktivitet k för ånga är hämtade ur tabell 

från Sengers & Watson (1986). Ett interpolationssamband har sedan ställts upp för att 

erhålla rätt värden vid varierande temperatur på ångan. 

Prandtltalet för ånga beräknades enligt (8). 

   
    

 
     (8) 

Där Cp är specifik värmekapacitet,   är dynamisk viskositet och k är 

värmekonduktivitet. 

Massflödet kan variera mellan 12,5 kg/s upp till maximalt 180,6 kg/s, med ett 

normalfall på 122,2 kg/s enligt data för lastfall för systemet, se bilaga 1.   

 

2.1 Analytisk beräkning 

En analytisk beräkning gjordes först genom att ställa upp ekvationer för de 

värmetransportmekanismer som sker för att beräkna värmeförlusten och 

temperaturfördelningen i radiell led i rörledningen vid ett stationärt driftfall. 

Beräkningarna gjordes i programmet PTC Mathcad som är ett tekniskt 

beräkningsprogram där ekvationerna skrivs in i ett dokument som sedan utför 

beräkningarna. I bilaga 3 bifogas beräkningsbladet. Temperaturen på ångan in i 

rörledningen sattes till 400°C och massflödet till 122,2 kg/s då dessa värden är 

normalvärden för systemet och hölls konstanta.   
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En matematisk modell har ställts upp för att analytiskt beräkna värmeförlusten från röret 

vid ett stationärt fall. Energibalansen blir enligt (9), där energin in,  ̇  , är lika med 

energin ut,  ̇  . (Cengel & Ghajar 2011) 

 ̇    ̇       (9) 

 

Nedan beskrivs de olika värmetransportmekanismer som förekommer vid beräkning av 

värmeförlusten i denna modell. 

 

2.1.1 Intern påtvingad konvektion 

En värmeöverföring kommer att ske via påtvingad konvektion från den strömmande 

ångan inuti röret till rörets yta på insidan. För att beräkna värmeövergångstalet, hi, 

behöver de dimensionslösa talen Reynoldstalet, Re, och Nusselttalet, Nu, beräknas.  

För flöden i cirkulära rör definieras Reynoldstalet enligt (10). 

   
   

 
     (10) 

Där   är densitet, V är hastighet, D rörets innerdiameter och   dynamisk viskositet. 

(Cengel & Ghajar 2011) 

Ett samband för Nusselttalet vid turbulent flöde är genom Chilton-Colburns analogi, se 

(11). (Cengel & Ghajar 2011) 

                      (11) 

Där f är friktionsfaktorn, Re är Reynoldstalet och Pr är Prandtltalet.   

Friktionsfaktorn f kan beräknas genom att lösa Colebrooks ekvation (12). Rörets ytråhet 

  antas vara 0,1 mm baserat på sömlös varmvalsad stål enligt tabell från Alvarez (1990). 

 

√ 
         (

  ⁄

   
 

    

   √ 
)    (12) 

Där   är rörets ytråhet, D rörets innerdiameter och Re är Reynoldstalet. 

Colebrooks ekvation är en implicit ekvation som kräver en iterativ numerisk lösning. Ett 

förenklat samband användes därför istället för beräkningen av friktionsfaktorn f, se (13). 

(Alvarez 1990) 

                          (13) 

Värmeövergångstalet på insidan av röret, hi, beräknas enligt (14). 
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     (14) 

Där k är värmekonduktivitet för ånga, Nu är Nusselttalet och D är rörets innerdiameter. 

(Cengel & Ghajar 2011) 

 

2.1.2 Ledning 

Värmetransport via ledning kommer att ske genom röret och isoleringen i riktning mot 

utsidan. Röret och isoleringen antas vara i direkt kontakt utan någon luftspalt emellan.      

Fouriers lag för värmeledning skriven för cylindriska koordinater definieras enligt (15). 

 ̇     
  

  
      (15) 

Där k är värmeledningsförmågan, A är rörets ytarea, dT är temperaturförändringen då 

godstjockleken ändras dr.   

Vid stationära fall kan (15) efter integrering skrivas om till (16).  

  ̇  
     

    
     (16) 

Där T1 och T2 är temperaturer på insidan respektive utsidan av godset, och Rcyl är 

värmemotståndet över cylinderväggen och definieras enligt (17). 

     
    

  
  

 

    
      (17) 

Där r2 respektive r1 är cylinderns ytterradie respektive innerradie, L är längden och k är 

värmeledningsförmågan för materialet i cylindern. (Cengel & Ghajar 2011) 

 

2.1.3 Naturlig konvektion utsida rör 

På utsidan av rörledningen kommer värmetransport att ske via naturlig konvektion då 

den är placerad inomhus och inte påverkas av någon vindhastighet. För att beräkna 

värmeövergångstalet ho behöver de dimensionslösa konstanterna Rayleightalet, Ra, och 

Nusselttalet, Nu, beräknas.  

Ekvationen för beräkning av Rayleightalet, Ra, visas i (18). Den karakteristiska längden 

Lc är rörets ytterdiameter D vid ett horisontellt placerat rör.  

         
              

 

  
      (18) 
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Där g är tyngdaccelerationen,   är volymutvidgningskoefficienten, Ts temperaturen på 

utsidan av röret, Tomg omgivningstemperaturen, Pr Prandtltalet och   den kinematiska 

viskositeten. 

Volymutvidgningskoefficienten   definieras enligt (19). 

  
 

       

 

    (19) 

För beräkning av Nusselttalet, Nu, används sambandet framtaget av Churchill och Chu 

(1975) som beräknar ett medelvärde av Nusselttalet över rörets yta för ett horisontellt 

rör, se (20). (Cengel & Ghajar 2011) 

   

(

 
 
    

        
 
 

[  (
     

  
)

 
  ]

 
  

)

 
 

 

    (20) 

Där Ra är Rayleightalet och Pr är Prandtltalet. 

Värmeövergångstalet på utsidan av röret, ho, beräknas enligt (21). 

   
    

  
     (21) 

Där k är värmeledningsförmåga för luft, Nu är Nusselttalet för naturlig konvektion på 

utsidan av röret och Lc är den karakteristiska längden. (Cengel & Ghajar 2011) 

Temperaturen på utsidan röret, Ts, beräknades till 55°C med isolering och 380°C utan 

isolering och dessa temperaturer användes vid beräkning av strålning och naturlig 

konvektion.  

 

2.1.4 Strålning 

Röret är omslutet av en tunn aluminiumplåt på utsidan som är till för att hålla ihop 

isoleringen. Emissiviteten   på aluminiumplåten har antagits till 0,3. (Cengel och Ghajar 

2011) Eftersom plåten är så tunn kommer ingen ledning att beräknas genom den då den 

antas ha en obetydlig del i värmetransportberäkningen.  

Värmeövergångskoefficienten vid strålning, hrad, beräknas enligt (22). 

          
      

                (22) 

Där   är emissiviteten,   är Stefan-Boltzmans konstant, Ts är temperaturen på utsidan 

röret och Tomg är omgivningstemperaturen. 
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Strålningen och konvektionen på utsidan kan ses som två parallella värmetransporter. 

Ett kombinerat värmeövergångstal, hcomb, kan då beräknas enligt (23) som inbegriper 

både den naturliga konvektionen och strålningen från utsidan av röret.  

                  (23) 

Där ho är värmeövergångstalet på utsidan av röret och hrad är värmeövergångs-

koefficienten vid strålning. (Cengel & Ghajar 2011)  

 

2.1.5 Värmeförlust 

För beräkning av värmeförlusten genom hela röret i radiell led behöver 

värmegenomgångskoefficienten U beräknas.  

Den totala värmegenomgångskoeffecienten för röret beräknas enligt (24). (Incropera & 

De Witt 1990) 

  
 

  
     

 
          ⁄  

    
 

          ⁄  

     
 

 

     

      (24) 

Där r1, r2 och r3 är radierna definierade i figur 3, hi värmeövergångstalet på insidan, 

hcomb det kombinerade värmeövergångstalet, krör värmeledningsförmågan för röret och 

kisol värmeledningsförmågan för isoleringen.  

Den totala värmeförlusten genom röret,  ̇, beräknas enligt (25). 

 ̇                  (25) 

Där U är värmegenomgångskoefficienten, A är ytterarean, Tin är temperaturen på ångan 

in i röret och Tomg är omgivningstemperaturen. 

Ångans energiinnehåll beräknas enligt (26). 

 ̇   ̇           (26) 

Där  ̇ är massflöde,    specifik värmekapacitet och T temperatur. 

Temperaturen på ångan ut ur rörledningen beräknas enligt Incropera och De Witt’s 

(1990) samband (27), vilket ger ett exponentiellt fördelat resultat på temperaturen.  

                     
( 

   

 ̇   
)
   (27) 

Temperaturen i rummet har antagits till 40°C och hålls konstant. 
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2.2 Simulering 

En dynamisk simulering gjordes i Simulink som är ett verktyg integrerat i MATLAB för 

simulering och modellering av dynamiska system. Genom att göra en tidsberoende 

simulering blir det möjligt att beräkna hur mycket värmeenergi som ackumuleras inuti 

röret och isoleringen vid en variation av indata. En översikt över Simulinkmodellen 

visas i bilaga 4. 

Ett initialt värde på temperaturen i systemet innan det startas har satts till 40°C som är 

temperaturen på omgivningen.  

 

2.2.1 Dynamiska energibalanser 

Dynamiska energibalanser har ställts upp enligt den generella ekvationen (28) för röret 

och isoleringen.   

  

  
  ̇    ̇      (28) 

Där  ̇   är energin som går in domänen och  ̇   är energin som lämnar domänen. dQ/dt 

definieras i (29) och är den ackumulerade energin i den domän som energibalansen är 

uppställd på.   

  

  
     

  

  
    (29) 

Där m är massa, cp specifik värmekapacitet och T är temperaturen. 

 

I figur 5 visas ett tvärsnitt av rörledningen med angivna temperaturer som används vid 

beräkning av energibalanser i radiell led. En ackumulering av värme kommer att ske i 

röret och isoleringen vilket ger en förändring av temperaturerna Trör och Tisol över tid. 
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Figur 5. Tvärnsitt av rörledningen med angivna temperaturer som används för dynamiska 

energibalanser. 

 

Figur 6 visar en uppställning av de värmetransportmekanismer som sker i röret i form 

av termiska resistanser. Värme kommer att överföras från (1) som är den överhettade 

ångan i röret, Tånga, genom de olika motstånden till (5) som är omgivningstemperaturen, 

Tomgivning.  

 
Figur 6. Värmetransportmekanismer i form av termiska resistanser som verkar på tvärsnittet av 

rörledningen.  

 

Energibalansen för röret har ställts upp enligt (30) där temperaturen på röret, Trör, är satt 

till mitten av domänen. Energitransporten in mot mitten av röret blir via påtvingad 

konvektion på rörets insida och ledning genom halva röret. Energitransporten ut ur 

domänen blir via ledning genom halva röret och halva isoleringen.    
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  (30)   

 

Energibalansen för isoleringen runtom röret visas i (31). Energitransporten in i domänen 

blir via ledning mellan rörets mitt och isoleringens mitt. Värmetransporten ut från 

isoleringen blir via ledning genom halva isoleringen samt konvektion och strålning på 

utsidan.   
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   (31) 

 

Tidskonstanten och slutvärdet bestämdes för den ackumulerade energin i röret och 

isoleringen utifrån resultaten från simuleringen i Simulink för max/min-värden på 

temperaturen och massflödet av ånga.  

Energibalanser för konvektion på insidan och utsidan samt strålning har ställts upp 

enligt tidigare ekvationer. 

 

2.2.2 Kyldysa 

Syftet med kyldysan (desuperheater) är att kyla den överhettade ångan genom att spruta 

in vatten i flödet. Vattnet kommer då att absorbera värme från ångflödet som kommer 

att kylas av. 

En mass- och energibalans över kylprocessen visas i (32). 

 ̇     ̇      ̇   ̇       (32) 

Där  ̇  och    är massflöde respektive entalpi för ångan,  ̇  och    är massflöde 

respektive entalpi för kylvatten och    är entalpi för den kylda ångan ut ur kyldysorn. 

Kylvattnet kommer att ha en ingående temperatur på mellan 100-160°C och ett tryck på 

35,9-49,2 bar enligt tekniska specifikationer från tillverkaren, se bilaga 1. Entalpin    

för kylvattnet fås från temperaturtabell för vatten (Cengel & Boles 2011). Den 

överhettade ångan har ett konstant tryck på 5 bar före och efter kyldysan. Ångan ska 

kylas till minst 210°C för att klara designkraven för det material som används i 

rörledningen efter kylningen. Det ger att    = 2876,84 kJ/kg för en temperatur på 210°C 

och ett tryck på 5 bar, vilket ger att ångan fortfarande är överhettad och entalpin hämtas 

då ur tabell för överhettad ånga (Cengel & Boles 2011). För att beräkna hur mycket 
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kylvatten som måste sprutas in i ångan löses  ̇  ut ur (32). Behovet av kylvatten 

kommer då att variera beroende på ingående temperatur och massflöde på ångan.  

 

2.3 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts för att hitta vetenskapliga artiklar som behandlar 

fysiken bakom kylning av överhettad ånga. Fokus har legat på att studera artiklar som 

behandlar förångningsprocessen av kylvattnet och vilka parametrar som är av betydelse 

för hur lång tid förångningen tar.      
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3. Resultat 

Nedan presenteras resultaten från den analytiska beräkningen, simuleringen i Simulink 

och resultatet från litteraturstudien.  

 

3.1 Temperaturfördelning 

En stationär analytisk beräkning gjordes för att beräkna hur stor energiförlusten från 

rörledningen i radiell led är. I tabell 2 visas en jämförelse mellan energiinnehållet i 

ångflödet och energiförlusten från röret med och utan isolering. Energiförlusten är ca 38 

gånger så stor då röret inte har någon isolering.   

Tabell 2. Jämförelse mellan energiflöde ånga och energiförlust från rör med längden 1 m med och 

utan isolering.  

  

Energiflöde ånga 1,02·10
8
 W 

Energiförlust rör med isolering 523 W/m 

Energiförlust rör utan isolering 19960 W/m 

 

I figur 7 visas temperaturen på ångan i röret som funktion av rörlängden efter en meter 

med och utan isolering. Ingående temperatur på ångan är 400°C och efter en meter 

sjunker temperaturen till 399,998°C med isolering och 399,922°C utan isolering. Då 

energiflödet av ånga är så mycket större än energiförlusten sjunker temperaturen väldigt 

lite.   

  
Figur 7. Temperaturen på ångan som funktion av rörlängden i röret efter 1 m med och utan 

isolering.     

399,9

399,92

399,94

399,96

399,98

400

400,02

0 1m 

Temperaturförändring på ångan 

Med isolering

Utan isolering



22 
 

Temperaturfördelningen i rörledningen i radiell led för det stationära fallet visas i figur 

8. Temperaturen på ångan i röret, T1, är 400°C och temperaturen på omgivningen 

utanför, T5, är 40°C. Störst temperatursänkning sker genom isoleringen mellan 

temperaturerna T3 och T4 i diagrammet.   

 

  
Figur 8. Temperaturfördelningen i radiell led i rörledningen för den stationära analytiska 

beräkningen.    

 

I tabell 3 visas temperaturen i mitten av röret och isoleringen för den analytiska 

beräkningen och dynamiska simuleringen vid det normala driftfallet Tånga=400°C och 

 ̇ånga=122,2 kg/s. För den analytiska beräkningen har temperaturen antagits avta linjärt 

genom materialet. Temperaturen har avlästs då den nått sitt slutvärde inuti materialet.   

 

Tabell 3. Jämförelse mellan temperaturen i mitten av röret och isoleringen vid den analytiska 

beräkningen och dynamiska simuleringen.  

 Analytisk beräkning Dynamisk simulering 

Temperatur rör [°C] 399,50 399,47 

Temperatur isolering [°C] 227,4 222,6 

 

Stegsvaret till temperaturen i röret och isoleringen undersöktes genom en simulering i 

Simulink. I figur 9 visas stegsvaret för temperaturen i röret vid olika driftfall på 

ångflödet och temperatur på ångan in. Temperaturen i röret når jämvikt snabbare då 

massflödet på ångan är större (heldragen linje). Slutvärdet uppnås efter ca 1000 s vid ett 

massflöde på 180,6 kg/s och efter ca 7000 s vid minsta massflödet 12,5 kg/s.  
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Figur 9. Stegsvaret för temperaturen i röret. Röd linje motsvarar Tin=445°C, blå linje Tin=320°C, 

heldragen linje massflöde ånga 180,6 kg/s och streckad linje massflöde ånga 12,5 kg/s.    

 

I tabell 4 redovisas slutvärdet på temperaturen som uppnåtts då systemet ställt in sig i 

jämvikt. Tidskonstanten T anger hur lång tid det tar för systemet att nå 63% av 

slutvärdet.  

Tabell 4. Slutvärdet och tidskonstanten för de olika driftfall som presenteras i figur 9 för röret.   

 Slutvärde [°C] Tidskonstant T [s]  

Tin=445°C,  ̇=180.6 kg/s 444,5 119 

Tin=445°C,  ̇=12.5 kg/s 441,6 930 

Tin=320°C,  ̇=180.6 kg/s 319,7 111 

Tin=320°C,  ̇=12.5 kg/s 317,4 889 

 

I figur 10 visas stegsvaret för isoleringen. Till skillnad mot röret tar det längre tid för 

temperaturen i isoleringen att nå jämvikt, ungefär 1.5·10
5
 s eller 42 timmar. En 

variation av ångans massflöde påverkar inte nämnvärt hur snabbt temperaturen når 

slutvärdet.  
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Figur 10. Stegsvaret för temperaturen i isoleringen. Röd linje motsvarar Tin=445°C, blå linje 

Tin=320°C, heldragen linje massflöde ånga 180,6 kg/s och streckad linje massflöde ånga 12,5 kg/s.    

 

I tabell 5 visas temperaturen i isoleringen då systemet uppnått jämvikt, slutvärdet, samt 

tidskonstanten som anger hur lång tid det tar för systemet att nå 63 % av slutvärdet.  

 

Tabell 5. Slutvärdet och tidskonstanten för de olika driftfall som presenteras i figur 10 för 

isoleringen.  

 Slutvärde [°C] Tidskonstant T [s]  

Tin=445°C,  ̇=180.6 kg/s 247,6 17958 

Tin=445°C,  ̇=12.5 kg/s 246,1 19110 

Tin=320°C,  ̇=180.6 kg/s 183,5 13562 

Tin=320°C,  ̇=12.5 kg/s 182,4 14762 
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3.2 Kyldysa 

Behovet av kylvatten undersöktes genom en simulering i Simulink vid olika stationära 

driftfall efter att systemet ställt in sig i jämvikt och resultatet visas i figur 11. Massflödet 

ånga sattes till max/min värden för processen, 180,6 respektive 12,5 kg/s. Temperaturen 

på ångan in Tin och kylvatten Tkyl varierades också med dess max och min värden för 

denna process. En hög temperatur på ångan och kylvattnet kräver ett större massflöde. 

Behovet av kylvatten varierar mellan 1,2 och 40,25 kg/s enligt resultatet från den 

simulering som gjorts.  

 

 
Figur 11. Behov av kylvatten vid olika driftfall för massflöde ånga, temperatur ånga (Tin) och 

temperatur kylvatten (Tkyl).      
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En litteraturstudie kring kylprocessen i kyldysan genomfördes för att ta reda på vilka 

parametrar som har stor betydelse för förångningsprocessen av kylvattnet i ångflödet. 

En sammanställning av artiklarna som granskades visas i tabell 6 där aktuellt tryck och 

temperatur på ångan som användes i respektive studie visas. Även de parametrar som 

varje författare konstaterade är viktiga för kylprocessen presenteras. 

 

Tabell 6. Sammanställning av artiklar som behandlar kylning av ånga avseende tryck, temperatur 

och viktiga parametrar för processen.   

Studie Tryck ånga Temperatur ånga Viktiga parametrar 

Kouhikamali et al. 

(2012) 

0,30 bar 120°C  - Diameter vattendroppar 

- Diameter rör/ 

  hastighet ånga 

Ebrahimian & Gorji-

Bandpy (2008) 

150 bar 550°C - Tryck på ångan 

- Hastighet ånga 

- Diameter vattendroppar 

- Hastighet kylvatten 

Schoonover et al. 

(1996) 

4,48 bar 

 

304°C - Diameter vattendroppar 

- Värmeövergångstal 

utsida droppe 

- Hastighet kylvatten 

 

En viktig parameter som är återkommande i litteraturen är diametern på 

vattendropparna. Dessa har betydelse för hur snabbt förångningen sker och således hur 

lång sträckan blir innan allt kylvatten har förångats. Ju mindre droppar desto snabbare 

förångning. Andra parametrar som är av stor betydelse för avdunstningen är massflödet 

av kylvatten och rördimensioner. Vid ett större massflöde tar det längre tid innan allt 

vatten förångats. Vid en mindre dimension på röret med överhettad ånga ökar 

hastigheten på ångan vilket även det leder till att en längre sträcka krävs innan allt 

förångats.      
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4. Diskussion 

Resultatet från den första analytiska beräkningen av värmeförlusten från röret med 

överhettad ånga påvisade att temperatursänkningen på ångan längs med 

strömningsriktningen blir väldigt liten. Detta beror på att energiförlusten genom godset 

är liten i jämförelse med ångans energiinnehåll som visas i tabell 2. Även isoleringen 

har betydelse för energiförlusten som visas i figur 6. Hade röret inte haft någon isolering 

hade energiförlusten blivit ca 38 gånger så stor, vilket visar att isoleringslagret är 

effektivt för att minska energiförlusten. Men i det här fallet påverkar det inte 

temperaturen på ångan då energiförlusten inte kan sättas i proportion till 

energiinnehållet i ångflödet på 1,02·10
8 

W. Att den analytiska beräkningen ger en så 

liten temperatursänkning ger också en indikation på att den metoden troligtvis är fullt 

tillräcklig som överslagsberäkning. En dynamisk simulering kommer nog inte att 

påverka resultatet nämnvärt. 

Resultatet från temperaturfördelningen i radiell led som visas i figur 7 visar att det sker 

en stor temperatursänkning över isoleringen. Detta innebär att en stor 

värmeackumulation sker i isoleringen jämfört med stålröret där temperaturgradienten är 

liten. Vid energianalysen är därför isoleringsskiktet av stor vikt och måste därför 

studeras mer noggrant jämfört med röret. En förenkling som skulle vara möjlig att göra 

är att anta ångans temperatur direkt på insidan av isoleringen/utsidan röret då detta 

troligtvis inte kommer att påverka värmetransporten nämnvärt. Resultaten från tabell 3 

visar att temperaturen i mitten av röret överensstämmer väl med både den analytiska 

beräkningen och dynamiska simuleringen. I isoleringen skiljer det däremot ca 5°C 

mellan de båda metoderna. Detta beror på att temperaturfördelningen har antagits vara 

linjär genom isoleringen i den analytiska beräkningen, medan den troligtvis är 

exponentiellt fördelad vid den dynamiska simuleringen. Temperatursänkningen sker 

därför snabbare vid simuleringen vilket ger en lägre temperatur i mitten av isoleringen. 

Men båda metoderna bygger på antaganden och vid dessa höga temperaturer ligger 5°C 

troligtvis inom felmarginalen.      

Förenklingar som gjorts vid beräkningen är att röret har betraktats som ett rakt 

horisontellt rör utan böjar. Vid böjarna kan strömningen bli mer turbulent vilket lokalt 

kan ge ett större värmeövergångstal. Detta har troligtvis inte påverkat resultatet från 

beräkningarna då värmeförlusten i det här fallet är så liten och den totala arean är 

densamma. Men det lokala värmeövergångstalet kan vara viktigt att ta hänsyn till i 

andra system.     

Hur snabbt temperaturen når steady-state inuti röret och isoleringen beskrivs av 

stegsvaret som visas i figur 8 och 9. För isoleringen tar det mycket längre tid innan 

temperaturen har stabiliserats vilket tidskonstanten T är ett mått på. Det innebär att 

isoleringen har en större inre tröghet jämfört med stålröret, vilket kan förklaras med att 

värmediffusiviteten α är större för stål jämfört med mineralull. Stålröret kommer därför 
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snabbare anpassa sig till omgivningens temperatur till skillnad mot isoleringen. 

Värmeledningsförmågan i mineralull är även den väldigt låg vilket gör att det tar lång 

tid för värme att transporteras genom materialet och detta påverkar därmed stegsvaret.  

På grund av den låga temperatursänkningen på ångan genom värmeförluster är det 

nödvändigt att kyla ångan ytterligare med hjälp av en kyldysa. Detta eftersom 

temperaturen på ångan inte får överstiga 210°C när flödet når det befintliga rörnätet som 

har en begränsad hållfasthet. Det som avgör var det går att byta material i rörledningen 

beror således enbart på var kyldysan är placerad, då det är den som är avgörande för 

temperaturfördelningen på ångan. I den konstruktion som undersökts i det här arbetet 

kan det ifrågasättas om placeringen av kyldysan är optimal då den sitter 42 m efter 

inloppet till röret som kommer från turbinen. Eftersom omgivningen inte påverkar 

temperaturen i röret kan kyldysan placeras tidigare i rörledningen, samtidigt som det då 

skulle gå att byta till materialet P235GH tidigare och på så sätt minska kostnaderna för 

material.  

Behovet av kylvatten i processen är framförallt direkt beroende av temperaturen på 

ångan, temperaturen på kylvattnet och massflödet på ångan. En hög temperatur på 

ångan och kylvattnet samt ett högt massflöde leder till att det krävs mer kylvatten för att 

sänka ångans temperatur till under 210°C. Utifrån de tekniska specifikationerna som 

återfinns i bilaga 1 varierar massflödet kylvatten mellan 2,5 - 28,9 kg/s, vilket ligger 

inom intervallet som beräknades fram, 1,2 - 40,25 kg/s. Detta kan innebära att de 

driftfall som undersöktes i simuleringen och som ger ett behov av kylvatten som ligger 

utanför intervallet i specifikationen sannolikt inte inträffar då alla extremfall på 

temperatur och massflöde undersöktes.       

En brist i arbetet har varit avsaknaden av data för hur sprayen av kylvatten från 

kyldysan ser ut i denna process med avseende på droppstorlek och dimensioner på 

munstycke. Det skulle annars vara möjligt att utifrån resultaten från forskningen få fram 

hur  lång tid förångningen av kylvattnet tar för att mer specifikt se var det går att byta 

material i rörledningen beroende på sträckan som krävs innan allt har förångats och 

temperaturen har stabiliserats. Det har dock gått att se en trend i de vetenskapliga 

artiklarna vilka parametrar som är av betydelse för förångningen. Det är framförallt 

droppstorlek, hastigheten på kylvattnet och hastigheten på ångan. Genom att använda en 

annan metod skulle dessa parametrar kunna undersökas mer noggrant.    
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4.1 Fortsatta studier 

Många tidigare vetenskapliga studier av förångningsprocessen då kylvatten sprutas in i 

ett ångflöde har använt någon form av dynamisk simulering för att visualisera hur 

processen sker. En svårighet är att hitta vetenskapliga studier där data som tryck och 

temperatur överensstämmer med denna process. Det finns förmodligen data och studier 

hos tillverkarna av turbiner och kyldysor men dessa brukar inte vara offentliga. För att 

erhålla användbara resultat för detta system skulle därför en mer grundläggande CFD-

analys (Computational fluid dynamics) kunna utföras med de data som gäller för 

driftfallen i denna process. Det skulle med en sådan analys vara möjligt att undersöka en 

variation i indata som droppstorlek och hastighet på ångan. På så sätt skulle det gå att 

undersöka hur lång sträckan blir innan allt kylvatten förångats och när det då är möjligt 

att byta material i röret.  

En utökning av systemgränsen till att även innefatta byggnaden och utomhusluften 

skulle även kunna undersökas. Men det mest troliga är att detta inte har någon avsevärd 

betydelse för resultatet eftersom temperaturminskningen är så liten vid en konstant 

temperatur i rummet. Det hade troligtvis inte heller haft någon betydelse för kyldysans 

funktion och kommer således inte att påverka förångningen av kylvattnet. Hade 

systemgränsen istället utökats till en större del inom fabriksområdet inkluderat de 

processer som använder energin hade nog dock resultatet blivit ett annat.    

Vidare studier skulle även kunna vara att undersöka om det finns möjlighet och är 

fördelaktigt att byta ut kylningen mot en värmeväxlare för att ta vara på energin istället 

för att kyla bort den. Vid värmeväxling skulle antagligen energin kunna användas inom 

andra områden som t.ex. uppvärmning och bli mer lättillgänglig än som den är nu i form 

av ett ångflöde.       
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5. Slutsats 

Värmeförlusten från rörledningen blir i det här fallet liten i förhållande till 

energiinnehållet i den överhettade vattenångan. Detta leder till att temperaturen på 

ångan sjunker väldigt lite i flödesriktningen vid de aktuella driftfallen för processen. En 

kylning av ångan med en kyldysa är därför nödvändig för att klara av de 

hållfasthetskrav som finns på den befintliga rörledningen som går till massabruket.  

Eftersom värmeförlusterna är så små är det endast placeringen av kyldysan som avgör 

när det går att byta material i rörledningen. I det här systemet är placeringen av 

kyldysan inte optimal då en tidigare placering skulle innebära att det går att byta till ett 

billigare material tidigare. 
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Bilaga 1 - Tekniska specifikationer  

 

Tekniska specifikationer för systemet från tillverkaren av kyldysorn.  
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Bilaga 2 - Ritningar  

Ritningar över röret.  
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Bilaga 3 – Beräkningsblad   
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Bilaga 4 - Simulinkmodell  

 

 

 
 

 

 

 

 


