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Sammanfattning 

EU har som mål att år 2020 ha en 20 % lägre energiförbrukning jämfört med den 

prognostiserade användningen år 2020 (EU-upplysningen 2014). Ett företag som strävar 

efter att reducera sin energiförbrukning är Barilla i Filipstad som bedriver en 

bageriindustri där Wasa knäckebröd tillverkas. Vid bakningssteget förbrukas vanligtvis 

den största energin för bageriindustrier och kan stå för 66 % av den totala 

energiförbrukningen (Therkelsen et. al 2014). För att sänka denna energiförbrukning har 

Barilla värmeåtervinningssystem som tar tillvara på en del av energin i den kvalmgas
*
 

som sugs ut ur ugnen i bakningssteget. Detta sker genom att kvalmgasen duschas av 

kallare vätska i skrubbrar, vilket medför att vätskan värms upp och den värmeväxlas 

mot de lokala värmesystemen på fabriken. Den utvunna energin ersätter energibehoven 

från fabrikens elpanna eller oljepannor. De kallar denna process för 

kvalmgasåtervinning och den tillgodoser en stor del av det årliga energibehovet. Om det 

gick att erhålla mer energi ur kvalmgaserna innan de lämnar skorstenarna kunde en mer 

hållbar brödproduktion uppnås till följd av det lägre energianvändandet av både olja och 

el. Målet med denna studie var därmed att undersöka om kvalmgasåtervinningen på två 

av fabrikens produktionslinor kan effektiviseras sett ur ett energi- och miljöperspektiv. 

Studiens resultat visar att det finns flera åtgärdsförslag som skulle medföra att mer 

energi kan erhållas ifrån kvalmgasåtervinningssystemen jämfört med rådande 

konfiguration. Detta energitillskott skulle innebära lägre driftkostnader för Barilla samt 

en reduktion av bränslebehov och koldioxidutsläpp sett ur ett bredare energiperspektiv. 

Genom att införa värmeväxling mellan skrubbervattnet på produktionslina 18 och det 

lokala värmesystemet VS6 skulle driftkostnaden reduceras med 1488 kSEK/år. Om 

hänsyn tas till den olja som Barilla slipper elda samt att den frigjorda elen ses som 

marginalel skulle 3765 MWh bränsle/år och 1261 ton CO2/år kunna reduceras via denna 

åtgärd. Via nuvärdesmetoden beräknades den maximala investeringspotentialen till 

18,27 MSEK för detta åtgärdsförslag.  

Studien har gjorts genom att utföra en kartläggning av samtliga energi- och 

masstransporter som de två kvalmgasåtervinningssystemen inkluderar. En dynamisk 

modell har skapats utifrån dessa balanser med hjälp av programvaran SIMULINK. 

Modellen konstruerades så att den beräknade ett årsbehov av energi ifrån el och 

oljepannorna som överensstämde med statistik angående energianvändningen 2014. I 

denna modell skapades också funktioner som kunde simulera konsekvenserna av att 

införa sju olika individuella åtgärder samt sex kombinationer av dessa. 

Studien åskådliggör att det finns goda investeringsmöjligheter för att uppnå en mer 

hållbar brödproduktion. Gjorda känslighetsanalyser visar dock på att resultatens 

tillförlitlighet berörs av majoriteten av den uppskattning av data som gjorts. För att 

resultaten skall kunna anses vara mer precisa än kvalificerade gissningar krävs bättre 

indata i form av medelvärden baserade på loggade värden och mer information om de 

komponenter som används i systemet. 

  

                                                
* Kvalmgas är ett samlingsnamn för den vattenånga som drivs ut, den luft som används för att driva med 

sig vattenångan samt den koldioxid som bildas under bakningsprocessen. 



  



Abstract 

The EU aims to have a 20% lower power consumption compared to the forecasted 

usage by 2020 (EU-upplysningen 2014). A company that strives to reduce its power 

consumption is Barilla in Filipstad who conducts a bakery industry where Wasa crisp 

bread is manufactured. The baking stage is usually where most energy is required for 

bakery industries and could account for 66% of the total energy usage (Therkelsen et. al 

in 2014). To reduce this energy usage, Barilla uses a heat recovery system which 

extracts some of the energy in the fume gases
*
 which are sucked out of the ovens in the 

baking step. This is accomplished by showering the hot gases with a colder fluid in a 

scrubber, which then heats up and can be transferred by a heat exchanger to the local 

heating systems at the factory. The extracted energy replaces energy needs from the 

plant's electric boiler or oil furnaces. They call this process fume gas recycling and it 

provides a major part of the annual energy demand. If it was possible to obtain more 

energy from the fume gases before they leave the chimneys, a more sustainable 

production of bread be could be achieved due to the lower energy usage of both oil and 

electricity. The objective of this study was to investigate whether the fume gas recycling 

on two of the plant's production lines work can be more efficient from an energy and 

environmental point of view. 

The results of the study show that there are several measures that would allow the fume 

gas recycling to give more energy compared to the current configuration. This would 

mean lower operating costs for Barilla but also a reduction of fuel demands and carbon 

emissions seen from a broader energy perspective. By introducing a heat exchanger 

between the scrubber water at production line 18 and the local heating system VS6, 

operating cost would be reduced with 1488 kSEK/year. If account is taken to the 

amount of oil that Barilla doesn’t need to burn and if the released electricity that is no 

longer required is seen as electricity at the margin. A total of 3765 MWh fuel/year and 

1261 tonnes CO2/year could be reduced with this measure. By using the present value 

method the lifetime cost was calculated to 18,27 MSEK. This means that investment 

costs should be less than this value in order to provide greater or equal revenue than 

expenditure. 

The study was done by conducting a survey of all energy and mass transport that the 

two fume gas recycling systems include. A dynamic model was created based on these 

balances by using SIMULINK software. The model was configured so that the 

calculated energy needs from electricity and oil furnaces was the same as the statistics 

on energy use from 2014.  The capability to simulate the effects of introducing seven 

different individual actions and six combinations of these were also added to this model. 

The study illustrates that there are good investment opportunities in order to achieve a 

more sustainable production of bread. Sensitivity analyses that were implemented in the 

study show, however, that the validity of the results is affected by a majority of the 

evaluated data. Input data in the form of averages based on logged values and more 

information about the components used in the system are required to obtain results that 

are to be considered more precise than educated guesses. 

                                                
* Fume gases is a generic term for the water vapor that is driven out, the air that is used to carry the water 

vapour and the carbon dioxide produced during the baking process. 
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Nomenklatur och beskrivningar 

  ånga är mängden vattenånga som flödar per tidsenhet, enheten är kg ånga/s om inte 

annat anges. 

  vatten är mängden vatten som flödar per tidsenhet, enheten är kg vatten/s om inte annat 

anges. 

Energiutbyte per tidsenhet betecknas med    och har enheten J/månad i delmål 1 samt 

J/vecka i övriga fall. 

VS1 är det primära värmesystemet som tillför energi till övriga sekundära värmesystem. 

VS2 är det sekundära värmesystemet som används i tilluftsaggregat för ventilation av 

huvudkontoret. 

VS3 är det sekundära värmesystemet som används i tilluftsaggregat för ventilation av 

lokaler vid PL18. 

VS5 är det sekundära värmesystemet som används för att värma upp jäsbanorna vid 

PL18. 

VS6 är det sekundära värmesystemet som bland annat används till ventilationsaggregat i 

östra fabriken. 

VS8 är det sekundära värmesystemet som tillför energi till lokaler vid PL19. 

PL18 är produktionslina 18 där knäckebröden Wasa Sport, Wasa Husman och Wasa 

Rågi Original RD produceras. 

PL19 är produktionslina 19 där knäckebröden Wasa Frukost, Wasa Julknäcke och Wasa 

Havreknäcke produceras. 

Kvalmgas är ett samlingsnamn för den vattenånga som drivs ut, den luft som används 

för att driva med sig vattenångan samt den koldioxid som bildas under 

bakningsprocessen. 
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1 INLEDNING 

Den globala energianvändningen bestod år 2011 av 103 711 TWh och cirka 38 % av 

denna energimängd stod industrisektorn för.  Sveriges totala energiförbrukning samma 

år låg på 577 TWh och industrisektorn stod likaså där för lite mer än en tredjedel av den 

slutliga energianvändningen (Energimyndigheten 2014). År 2013 förbrukade 

livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustrin tillsammans 3 % av den svenska 

industrisektorns totala energiförbrukning (Svenska statistiska centralbyrån 2014). 

Två av klimatmålen för EU är att år 2020 ha en 20 % lägre energianvändning jämfört 

med prognostiserad användning år 2020 samt att år 2030 ska motsvarande siffra vara 

minst 27 % (EU-upplysningen 2014). För att uppnå dessa mål är det viktigt att alla 

sektorer medverkar till att minska energiförbrukningen (Europaparlamentet 2012). Inom 

livsmedelsindustrin finns ett initiativ för att minska energiförbrukningen där SP Food 

and Biosciense och Swerea tillsammans startat upp ett energinätverk för 

livsmedelsindustrin (ENLI) där Energimyndigheten är finansiär bakom projektet. Fokus 

ligger framförallt på energieffektivisering och tanken är att de deltagande företagen kan 

utbyta kunskaper och därmed lära av varandra. Ett av de företag som medverkar i 

energinätverket är Barilla, som i Sverige bedriver en bageriindustri i Filipstad som 

producerar Wasa knäckebröd (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2015). 

Inom bageriindustrin är bakningssteget vanligtvis den mest energikrävande delen av 

tillverkningsprocessen och kan för bröd och bullar stå för 66 % av energiförbrukningen 

(Therkelsen et. al 2014). Där åtgår energi först för att värma upp vattnet i brödet till dess 

aktuella förångningstemperatur och sedan för att förånga vattnet så att det kan ventileras 

bort och ge brödet rätt fukthalt (Paton et.al 2013). Genom att använda en värmeväxlare 

kan en del av energin i den avdrivna vattenångan utnyttjas istället för att exempelvis 

släppa ut den energirika luften utomhus och på så sätt reducera miljöbelastningen    ra 

        a     ek li  2003). Att utnyttja värmen i de avdrivna vattenångorna från 

bakningssteget innan de lämnar skorstenen är något som Barilla gör i dagsläget och de 

kallar denna process för kvalmgasåtervinning. Den utvunna energin används internt för 

att värma upp olika delar av fabriken och som vid behov kompletteras med energi från 

el- eller oljepannor. En optimering av de aktuella systemen för kvalmgasåtervinning 

skulle därmed möjliggöra för en reduktion av mängden olja och el som förbrukas på 

fabriken. En lägre oljeförbrukning innebär att mindre bränsle behöver köpas in samt att 

mindre koldioxid frigörs till följd av att denna oljemängd inte behöver tillverkas, 

transporteras och sedan förbrännas. Elen Barilla använder är i dagsläget 100 % 

vattenkraftmärkt el och inhandlas via mäklaren Scandem (Barilla 2015
*
). Om Barillas 

elbehov minskar innebär detta att el producerad via vattenkraft blir tillgänglig för andra 

elkonsumenter och kan ersätta exempelvis el producerad från fossila bränslen (Persson 

2008). El producerad från kraftvärmeverk eldat med fossila bränslen ger upphov till 

större koldioxidutsläpp än vattenkraftsproducerad el per producerad elenhet  

(Vattenfall 2015).  

  

                                                
* Barilla 2015 är en samlad referens för muntlig samt dokumenterad information ifrån personal på Barilla 

i Filipstad och Kaj Skäre på Caverion i Filipstad. 
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Syftet med denna studie är att reducera energianvändningen av olja och el till följd av 

brödproduktion vid västra fabriken och därmed uppnå en mer hållbar brödproduktion. 

Ett reducerat oljeanvändande går också i linje med Barillas mål om att fasa ut deras två 

oljepannor. 

Målet med denna studie är att undersöka om systemen för kvalmgasåtervinning på 

västra fabriken kan effektiviseras sett ur ett energi- och miljöperspektiv. 

För att svara på detta mål ställs följande delmål upp: 

1. Kartlägga energi- och massflöden över produktionslinje 18 & 19s 

kvalmgasåtervinning. 

2. Ta fram åtgärder som kan medföra till bättre energihushållning och uppskatta 

vilka reduktioner dessa ger angående driftkostnader, bränslebehov och 

koldioxidutsläpp.  

3. Uppskatta maximal investeringskostnad som föreligger i de olika åtgärderna 

enligt delmål 2 för att investeringarna skall vara ekonomiskt lönsamma. 

4. Utföra en känslighetsanalys angående delmål 1 för att uppskatta resultatens 

tillförlitlighet och användning samt utföra en känslighetsanalys angående den 

maximala investeringspotentialen i delmål 3. 

2 BAKGRUND 

Barilla är ett italienskt livsmedelsföretag som grundades 1877 och som köpte upp 

Wasa-koncernen 1999 (Wasa 2015). Idag har fabriken åtta produktionslinor där cirka  

35 000 ton knäckebröd paketeras och säljs varje år varav drygt 45 % av produktionen 

framställs i produktionslinan PL18 och runt 20 % i PL19. PL18 och PL19 utgör 

tillsammans västra fabriken och är de två största produktionslinorna i världen för 

knäckebröd (Barilla 2015). 

Produktionen av knäckebröd på PL18 och PL19 sker genom en kontinuerlig process där 

principen är enligt följande. De ingredienser som behövs för det aktuella brödet knådas 

ihop till en blandning och degen förs sedan ut på en jäsbana där den förjäser. Efter 

förjäsningen åker degen in i en extruder och ut på en uppslagsmaskin (U-maskin) där nu 

brödet pressas ut, kapas till mindre bitar och ges dess specifika utseende. Efter att 

brödet fått rätt utformning körs den in i en jäslinje där den efterjäser och förs sedan 

vidare in i en elektrisk ugn bestående av två olika ugnszoner för att börja bakas. Efter 

ugnen går brödet in i en eftertork där brödet torkas till en fukthalt på runt 6 %. När 

brödet uppnått rätt fukthalt förs det in på en paketeringslinje där brödet kapas till rätt 

storlek, kontrolleras, paketeras och sedan förs iväg till lagring. Slutligen transporteras 

den färdiga produkten till återförsäljare (Figur 1, Barilla 2015). 



3 

 

 
Figur 1 Blockschema över huvudsakliga delmoment vid knäckebrödsproduktion, bilden visar även 

delar av värmeåtervinningen för PL18 där de streckade linjerna och beteckningen tilluft är 

korrigeringar av originalbilden (Barilla 2015). 

Denna brödproduktion medför en elförbrukning på runt 85 GWh per år och mer än 

hälften av denna energi används i bakningssteget. Den stora energiförbrukningen i 

ugnen är en konsekvens av att brödet måste bakas vid en hög temperatur samt att en stor 

mängd vatten drivs ut i form av ånga. Ingående deg i ugnen har en fukthalt på runt 50 % 

medans den enbart har en fukthalt på runt 10 % efter ugnen. Den vattenånga som drivs 

ut, den luft som används för att driva med sig vattnet samt den koldioxid som bildas 

under bakningsprocessen kallas tillsammans för kvalmgas. Denna kvalmgas är energirik 

och därför finns system för kvalmgasåtervinning vid samtliga produktionslinor i 

fabriken. Kvalmgasåtervinningen består av våta skrubbrar som överför energi ifrån 

kvalmgasen till något av de sekundära värmesystemen, se kapitel 3.6 nedan för 

beskrivning av våtskrubber. Vid de äldre produktionslinorna(PL6-17) går all kvalmgas 

från produktionslinorna till en gemensam kvalmgasåtervinning. De två nyare 

produktionslinorna (PL18 och PL19) har vardera ett separat system för 

kvalmgasåtervinning (Barilla 2015). 

Fabriken har en elpanna på 2 MW samt två oljepannor på 5,8 respektive 2,6 MW som 

används för att värma det primära värmesystemet (VS1). VS1 används för att värma 

eller spetsvärma övriga sekundära värmesystem i fabriken (VS2-VS10). 

Kvalmgasåtervinningen från PL18 och PL19 medför att västra fabriken är 

självförsörjande stora delar av året vad gäller uppvärmning av lokaler (Figur 2). 

Oljeförbrukningen på fabriken är låg i jämförelse med elen, under 2014 tillförde 

oljepannorna 134 MWh till VS1 vilket kan jämföras med elpannan som samma år 

försåg VS1 med 6179 MWh (Barilla 2015). 

Tilluft 
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Figur 2 Blockschema som visar sammankopplingen mellan det primära värmesystemet VS1, de 

sekundära värmesystemen VS2, VS3, VS5 och VS8 samt kvalmgasåtervinningen för PL18 och 

PL19 där pilarna representerar energiflöden och dess ritkning. 

3 TEORI 

I det här kapitlet beskrivs övergripande teori angående värmeväxlare, konvektion, 

strålning samt första energilagen. Teorin ges som ett stöd för att erhålla de förkunskaper 

som fordras för att förstå metoden. 

3.1 Första ter odyna iska lagen ”Energiprincipen” 
Den första energilagen säger att all energi som förs in och ut ur ett system måste vara 

samma som energiändringen i samma system (1) (Cengel och Ghajar 2011, Figur 3). 

 

Figur 3 Energiförändring i ett system beror på energimängden in och ut ur systemet per tidsenhet. 

          
     

  
      (1) 

Där      [W] är energiflödet in i systemet,      [W] är energiflödet som ut ur systemet 

och 
     

  
 [W] är energiförändringen i systemet per tidsenhet. 

VS1

Elpanna Oljepannor

Kvalmgasåtervinning
PL19

Kvalmgasåtervinning
PL18

VS2 VS3 VS5 VS8

Jäsbanor PL18Ventilation PL18
Ventilation 

huvudkontor
Lokaler PL19

 

dQsys Q̊utQ̊in

dt
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I ett stationärt system där den interna energin i systemet inte förändras över tid kan 

ekvation 1 skrivas om enligt (2) och därmed är det samma mängd energi som passerar 

in och ut ur stationära system per tidsenhet. 

                (2) 

3.2 Entalpi 
Den energin som ett kilo av en substans innehåller vid ett visst tillstånd kan anges som 

ämnets entalpivärde och är per definition den interna energin per massenhet (Figur 4). 

 

Figur 4 En generell beskrivning av entalpiförändringen för ett ämne när dess temperatur 

förändras. 

När entalpi används sätts en referenspunkt som energiinnehållet relateras till. Om 

referenspunkten sätts runt 0 
o
C och vatten vid atmosfärstryck betraktas, vid 0 

o
C skulle 

entalpivärdet vara 0 kJ/kg vatten och vid 100 
o
C är entalpivärde 419 kJ/kg vatten. Detta 

kan jämföras med ånga vid 100
 o
C som har ett entalpivärde på närmare 2676 kJ/kg ånga. 

Den stora skillnaden mellan vatten och ånga vid 100 
o
C beror på att en fasövergång 

skett mellan vatten i flytande form och till gasformen ånga, vilket kräver närmare 2256 

kJ/kg (Cengel och Ghajar 2008). 

3.3 Konvektion 
Värmeöverföring mellan en solid (ett fast material) och en fluid (gas eller vätska) i 

rörelse kallas för konvektion. Energi överförs via ledning mellan soliden och det 

fluidlager som är i kontakt med soliden. Ledning sker mellan två molekyler genom att 

energi överförs via vibrationer och utbyte av fria elektroner. Om soliden antas vara mer 

energirik (varmare) än fluiden kommer soliden via ledning skapa ett lager med mer 

energirika fluidpartiklar närmast väggen. Detta uppvärmda lager kommer värma nästa 

lager av fluidpartiklar som i sin tur för värmen vidare till nästa osv. Det bildas därmed 

olika tempererade lager med fluider. Om fluiden har en rörelse kommer detta att 

 

H [kJ/kg]

T [oC]
kokpunktsmältpunkt

ångbildningsentalpi

smältentalpi

solid

vätska

gas
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medföra att de varmare fluidpartiklarna kan blandas med de kallare. Det bildas därmed 

en större temperaturdifferens mellan soliden och det intilliggande fluidlagret än om 

fluiden varit i vila. Hur effektiv omblandningen är beskrivs med en 

värmeöverföringskoefficient. En högre omblandning av fluiden ger ett högre värde på 

koefficienten vilket i sin tur innebär effektivare värmeöverföring enligt (3) 

                 (3) 

där        [W] är den överförda effekten, Ak [m
2
] är kontaktytan mellan soliden och 

fluiden, h [W/m
2o

C] är värmeöverföringskoefficienten och    [
o
C] är skillnaden i 

temperatur mellan soliden och fluiden. 

Konvektiva värmetransporter kan kategoriseras efter dess dominanta 

omblandningskaraktär, naturlig eller påtvingad. Den naturliga konvektionen bygger på 

att när en fluid blir varmare minskar oftast dess densitet, där vatten är ett undantag som 

har högst densitet runt 4 
o
C. När temperaturen stiger på en fluid medför detta att de nu 

lättare fluidpartiklarna vandrar uppåt och ersätts med kallare fluidpartiklar med högre 

densitet. 

Ett exempel på omblandning till följd av densitetsförändring är runt ugnens ytterhölje. 

Luft kommer i kontakt med en ugnsyta vars temperatur är högre än luftens och energi 

överförs därmed från ugnen till luften. Detta får luften att värmas upp och erhålla en 

lägre densitet. Den nu lättare luften trycks därmed undan och ersätts av den omgivande 

luften som inte värmts upp. Detta forcerar den varma luften med lägre densitet att röra 

sig uppåt tills den kommer i kontakt med en solid som uppehåller den alternativt kyler 

den. Om soliden är kallare än luften i omgivningen blir densiteten på luften i kontakt 

med soliden så hög att den åter sjunker till golvet och det uppstår därmed en 

omblandning av luften i rummet till följd av densitetsskillnader (Figur 5). 

  

Figur 5 Konvektiva luftströmmar som uppstår till följd av en solid och en ugn vars yta är kallare 

respekti e  ar are  n o gi ande l  t    konv, 1 oc    konv,2 är energin som överförs mellan den varma 

respektive kalla soliden och luften. 

Kall solid

Varm luft

Kall luft

Varm ugn

Q̊konv,1Q̊konv,2



7 

 

Påtvingad konvektion kallas de fenomen där en extern kraft sätter fluiden i rörelse. 

Påtvingad konvektion kan även klassificeras utifrån om soliden möter ett internt eller 

externt flöde av fluiden (Figur 6). Den påtvingade konvektionen har generellt sett en 

kraftfullare omblandning av fluiden jämfört med naturlig konvektion och medför en 

effektivare energitransport. Det är exempelvis på grund av detta som människor blåser 

på varm mat. Genom att blåsa på maten övergår värmetransporten från att 

huvudsakligen bestå av naturlig konvektion till att istället vara påtvingad konvektion. 

Värdet på h kan för luft vid naturlig konvektion vara mellan 2-25 W/m
2o

C och för 

påtvingad konvektion kan det variera mellan 25-250 W/m
2o

C  

(Cengel och Ghajar 2011). 

  

Figur 6 Extern påtvingad konvektion vid en ugns utsida och intern påtvingad konvektion inuti 

samma ugn. 

3.4 Termisk strålning 
När molekylernas atomer ändrar sina elektronkonfigurationer sänder molekylen ut 

energi i form av elektromagnetiska vågor, även kallat fotoner. Alla molekyler med en 

temperatur över absoluta nollpunkten
*
 sänder ut denna så kallad termisk strålning som 

har en våglängd runt 0,1-100 μm. Eftersom den termiska strålningen består av fotoner 

behövs inget medium för att transportera energin mellan soliderna. Energin som 

överförs mellan två ytor som strålar mot varandra beror bland annat på hur de två ytorna 

är orienterade jämfört varandra, temperaturskillnaden mellan ytorna samt ytornas 

materialegenskaper. En av dessa egenskaper är emissivitet vilket är ett dimensionslöst 

mått på hur mycket energi som strålar ut från materialet jämfört med en svartkropp
†
 och 

varierar mellan ett och noll. Ett material med en emissivitet nära ett är vatten, vilket har 

ett värde på runt 0,96 vilket kan jämföras med polerat aluminium som har ett värde på 

cirka 0,05.  

                                                
* Den temperatur när samtliga atomers rörelse är helt stagnerad och infaller runt -273 oC. 
† En kropp som strålar ut och absorberar all den teoretiskt potentiella strålningen.  

Extern påtvingad konvektion

Fläkt

Fläkt

Intern påtvingad konvektion

Ugn sett från utsidan

Ugn sett i genomskärning
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Beräkningen av den energimängd som överförs mellan två ytor kan förenklas genom att 

anta att all energi utbytes mellan de två ytorna, att samtliga ytor är ogenomskinliga, 

diffusa och gråa. Vilket innebär att soliderna absorberar all inkommande strålning, 

strålar lika intensivt i alla riktningar och är oberoende av strålningsvåglängd. Energin 

som överförs mellan två strålande ytor (      [W]) kan till följd av detta beräknas enligt 

(4) (Cengel och Ghajar 2011). 

                   
          

      (4) 

Där   [W/m
2o

C
 4

] är Stefan-Boltzmanns konstant, ε [-] är emissiviteten på den varmare 

ytan, As [m
2
] är den varmare kroppens strålningsyta, T1 [

o
C] är temperaturen på ena 

ytan och T2 [
o
C] är temperaturen på den andra ytan. 

Ett exempel på termisk strålning är mellan de varma ytorna på ugnen i PL18 respektive 

PL19 och omgivande ytor i rummet. Eftersom rummet omsluter båda ugnarna är det 

godtagbart antagande att all strålning ifrån ugnarna träffar rummet (Figur 7). 

  

Figur 7  ll energi so  ö er örs  ia  otoner  r n  gnen    rad) kan anses träffa omgivande rum 

eftersom ugnen kan anses vara helt omsluten av tak, golv och väggar i rummet. 

3.5 Värmeväxlare 
Genom att låta fluider med olika temperaturer flöda genom en värmeväxlare kan energi 

från de varmare fluiderna överföras till de kallare. Värmeväxlare klassificeras utifrån 

flera parametrar där några beror på hur fluiderna flödar i förhållande till varandra, hur 

kompakt den är samt, vilka värmeöverföringsmekanismer som sker och antalet fluider 

som flödar i den. Den typ av värmeväxlare som uteslutande används på PL18 och PL19 

är plattvärmeväxlare. Dessa består av tunna plattor som tillsammans bildar kanaler där 

två fluider flödar genom och överför energi ifrån den varmare till den kallare utan att 

vara i direktkontakt med varandra (Figur 8). I dessa kan flödena kopplas motströms 

eller medströms kontra varandra och beroende på konfigurationen så ges olika 

egenskaper. Genom att koppla fluiderna motströms kan en högre effektivitet och 

därmed utgångstemperatur på den kalla fluiden uppnås (  a     ek li  2003).  

Ugn

Q̊rad
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Figur 8 Översiktsbild av en plattvärmeväxlare där de streckade linjerna representerar den kallare 

vätskan och de heldragna linjerna är den varmare vätskan. 

Energiflödet mellan de två fluiderna i en motströmsriktad plattvärmeväxlare (      [W]) 

beräknas enligt (5)  

                             (5) 

där Cmin [W/
o
C] är det lägsta värmekapacitetsflödet av de två fluiderna, Tv,in [

o
C] är 

temperaturen på den varma fluiden när den förs in i värmeväxlaren, Tk,in [
o
C] är 

temperaturen på den kalla fluiden när den förs in i värmeväxlaren och   [-] är 

effektiviteten på plattvärmeväxlaren enligt (6) (Wang et al. 2007). 

  
   

     
    
    

     

  
    
    

 
     

    
    

     
      (6) 

Där Cmax [W/
o
C] är det högsta värmekapacitetsflödet av de två fluiderna och NTU är ett 

mått på växlarens egenskaper enligt (7) 

     
     

    
       (7) 

där U [W/m
2o

C] är den universella värmegenomgångskoefficienten för värmeväxlaren 

och Avvx [m
2
] är den totala värmeöverföringsytan mellan de två fluiderna i 

värmeväxlaren. 

3.6 Våtskrubber 
En våtskrubber är en anordning som vanligtvist utnyttjas till att rena luft från gaser eller 

partiklar genom att låta en vätska komma i kontakt med luften (Enviromental Protection 

Agency 2015). Skrubbrarna används i första hand för att ta till vara på energin i 

kvalmgasen innan den lämnar skorstenen. Den varma ångan i kvalmgasen sprejas inne i 

skrubbern av en kallare skrubbervätska via duschmunstycken. När ångan möter den 

kallare väskan kan temperaturen på ångan bli lägre än den rådande 

mättnadstemperaturen vilket får vattenångan att återgå till vätskefas och blanda sig med 

skrubbervätskan. Energin som överförs vid fasövergången tas upp av skrubbervätskan 

och energitillskottet medför att vätskan höjer sin temperatur. Den uppvärmda 

Varm västka in

Varm västka ut

Kall västka ut

Kall västka in
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skrubbervätskan förs genom en värmeväxlare och överför delar av sin energi till något 

av de sekundära värmesystemen innan den åter passerar ut i duschmunstyckena för att 

påbörja värmeåtervinningscykeln igen. Det finns i skrubbrarna ett bräddavlopp som ser 

till att vatten kan lämna skrubbrarna i takt med att vatten kondenserar ut ur 

kvalmgaserna. Den gas som efter behandling lämnar skrubbrarna är mättad luft vid en 

temperatur nära skrubbervattnets (Barilla 2015, Figur 9).  

 

Figur 9 Schematisk bild över hur skrubbrarna fungerar på PL18 och PL19 där streckad linje visar 

den fuktiga luftens flöde genom skrubbern och dropparna symboliserar utkondenserat vatten. 

4 METOD 

Detta kapitel inleds med att redovisa hur energi och massbalanserna gjorts för att svara 

på delmål 1. Sedan klargörs hur den dynamiska modellen är uppbyggd för PL18 och 

PL19 samt vilka åtgärder som studien utvärderar för att beräkna fram reducerade 

driftkostnader, bränslebehov och koldioxidutsläpp enligt delmål 2. Detta följs sedan av 

en metodbeskrivning över hur de maximala investeringskostnaderna beräknats fram och 

slutligen beskrivs hur känslighetsanalyserna utförts angående tillförlitligheten i studiens 

resultat. 

  

Fuktig luftMättad luft

DuschmunstyckeDuschmunstycke

Utkondenserat vatten

PumpPump

Skrubbervätska
VVXVVX

Skrubbervätska ut
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4.1 Delmål 1: Kartlägga energi- och massflöden över produktionslinje 18 

& 19s kvalmgasåtervinning. 
Kvalmgasåtervinningen i PL18 skiljer sig i uppbyggnad ifrån PL19 och därmed har 

metoden delats upp så att en separat beskrivning ges över PL18 och PL19 där 

systemgränser, antaganden och beräkningar för respektive system redovisas. I Bilaga A 

redovisas den indata som använts samt i  

Bilaga B ges en ingående beskrivning av hur beräkningarna utförts. Samtliga balanser 

beräknas via kalkylprogrammet Excel och redovisas med hjälp av blockscheman.  

4.1.1 PL18 

Kvalmgasen som bildas i ugnen och i eftertorken vid PL18 passerar tillsammans först 

en luftförvärmare (LL1) där energin i kvalmgaserna värmeväxlas för att förvärma 

inkommande ugn- och torkluft. Vidare passerar kvalmgaserna genom två skrubbrar 

(KÅV2:1 och KÅV2:2) där den sprejas mot skrubbervatten och lämnar sedan skorsten 

som mättad luft. Det uppvärmda vattnet som bildas i skrubbrarna till följd av att bland 

annat vattenånga kondenserat rinner dels ut i ett bräddavlopp och resterande 

skrubbervatten värmeväxlas mot de lokala värmesystemen VS2, VS3 och VS5 

(Barilla 2015).  

4.1.1.1 Systemgränser och förutsättningar 
 Samtliga processer antas vara stationära.  

 Fluidegenskaper, flöden och värmeövergångskoefficienter antas vara konstanta. 

 Inga degfragment antas lossna under bakningssteget, vilket medför att samma 

mängd torr deg som går in i ugnen och eftertorken också kommer ut ur den. 

 Strålning antas ske så att hela strålningsutbytet sker mot omgivande ytor och 

samtliga ytor antas vara opaka, diffusa och gråa. 

 Distributionssystemen för kvalmgaser, tilluft och vatten antas vara adiabatiska 

och helt täta. 

 Ingen hänsyn tas till att andra gaser än vattenånga kan bildas i bakningssteget 

och därmed bortser denna studie från den eventuella energimängd som 

försvinner ut ur skorstenen med dessa gaser. 

 Ingen förångning antas ske vid inspektionsytan. 

 Luft som hämtas ur lokalerna och förvärms innan den förs in i ugnen och 

eftertorken antas vara helt torr. 

 Samma mängd luft som inhämtas ifrån lokalen antas lämna skorstenen. 

 Luft som lämnar skrubbrarna antas vara helt mättad. 

 Temperaturen på den mättade luften som lämnar skrubbrarna antas ha samma 

temperatur som skrubbervattnet. 

 Trycket inne i samtliga delar av kvalmgasåtervinningssystemet antas vara 

atmosfärstryck. 

 Noll grader Celsius används som referenspunkten vid beräkning av entalpi. 

  



12 

 

4.1.1.2 Massbalanser 
Vid beräkning av vattenflöden i PL 18s kvalmgasåtervinning sätts systemgränsen enligt 

Figur 10.  

 

Figur 10 Massflöden över PL18s kvalmgasåtervinningssystem där smala svarta pilar åskådliggör 

vattenflöden, tjockare svarta pilar markerar kvalmgasflödet, gråa pilar är tilluftflöden och 

streckade linjer är systemgränser. 

Luft hämtas ifrån lokalen vid PL18 (ṁl,18 [kg torr luft/s]) och transporteras genom en 

luftförvärmare där luften förvärms innan den disponeras ut till ugnen och eftertorken 

och blandar sig med avdriven vattenånga. Vatten flödar in i ugnen via den jästa degen 

(ṁvatten,in-18) som har en fukthalt på cirka 48 %. Ut ur ungen flödar vatten via den luft 

som bär med sig den avdrivna ångan (ṁånga,u) samt via det bakade brödet som lämnar 

ungen (ṁvatten,u) och innehåller runt 7 % fukthalt. Efter ugnen åker brödet ut på en 

inspektionsyta innan brödet förs in i eftertorken. Brödet lämnar eftertorken med fukthalt 

på 6 % (ṁvatten,t) och avdriven ånga (ṁånga,t) blandar sig med tillförd luft och sugs ut ur 

eftertorken. Den samlade vattenångan ifrån från ugnen och torken (ṁånga,LL1) förs in i en 

luftförvärmare och transporteras vidare in i två skrubbrar. Inne i skrubbrarna duschas 

kvalmgasen med vatten och resulterar i att mättad luft vid det insprutade vattnets 

temperatur lämnar skrubbrarna via en skorsten (ṁånga,ut-18). Resterande vatten lämnar 

systemet via det kondensat som bildas i skorstenen samt skrubbrarna (ṁk,18) och rinner 

direkt ut i avloppet.   

KÅV 2:1 + KÅV 2:2

Avlopp
Skorsten

ṁånga,LL1

ṁånga,ut-18

ṁvatten,in-18

ṁvatten,u

ṁånga,u

Inspektionsyta + Eftertork

ṁånga,t

LL1

ṁvatten,t

Ugn

(ugnszon 1+2)

ṁk,18

ṁl,18

ṁl,18
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4.1.1.3 Energibalanser 
Energibalanser över kvalmgasåtervinningen i PL18 beräknas utifrån systemgränserna i 

Figur 11.  

    

Figur 11 Energibalans över kvalmgasåtervinning vid PL 18 där smala svarta pilar åskådliggör 

energiflöden, tjockare pilar markerar kvalmgasflödet och streckade linjer är systemgränser. 

Vid beräkning a   t  nnen energi  r n k almgas ter inningen    VS2    VS3 &   VS5) 

används medelvärdet av samtliga veckoavläsningar från befintliga värmemängdsmätare 

under 2014. En värmemängdsmätare beräknar energimängden som passerat armaturen 

genom att använda temperatur- och flödesgivare (Armatec 2003).  

Energi förs in i ugnen och eftertorken med den 35 
o
   arma degen    deg,-in,18) den 

förvärmda luften på 145
 o
     luft.v  oc   ia el in i  gn oc  tork    el,18     el,18 är ett 

medelvärde på årsförbrukningen för ugnen och eftertorken under 2014. 

Energi som lämnar eftertorken och ungen via konvektion beräknas enligt (3) och via 

strålning enligt (4). Värmetransporter beräknas ske ifrån tre zoner, två olika ugnszoner 

   konv,u1,-18    konv,u2,-18    rad,u1,-18     rad,u2,-18  oc  en  on som om attar  ela e tertorken 

   konv,t,-18     rad,t,-18). 

Vid inspektionsytan mellan ugn och eftertork försvinner energi ifrån brödet med det 

 ör ngade  attnet samt  ia str lning oc  kon ektion    f). Brödet är cirka 100 
o
C ut ur 

ugnen och när det förs in i torken har temperaturen på brödet sjunkit till 70 
o
C. 

  konv,u1-18   konv,u2-18   rad,u2-18
  rad,u1-18

  el,18

  deg-in,18

  kvalm,u+t

  luft, v   luft, k

  kvalm,LL1

  kvalm,ut-18

VVX16

KÅV 2:1 + KÅV 2:2

Avlopp

  k,18

VVX14

  VS3   VS2   VS5

VVX15

Skorsten

  rad, LL1

  konv, LL1

  konv,KÅV-18

  rad,KÅV-18

Ugn (ugnszon 1+2 ) & Eftertork

  deg,ut-18  rad,t-18

  konv,t-18  f

LL1

  övrigt,18
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 nne i torken   rms  rödet  ter  pp oc  n r  rödet l mnar e tertorken    deg,ut-18) har den 

en temperatur på cirka 100 
o
C. Enligt energiprincipen antas resterande energi lämna 

 gnen oc  e tertorken i  orm a  k almgaser    kvalm,u+t) och beräknas enligt (8). 

                                                                     

                                                        (8) 

Luft med en temperatur på 30 
o
   ör med sig energi in i        luft,k) samma luftmängd 

lämnar sedan luftförvärmaren som 145 gradig varm luft och en viss energi lämnar 

luftförvärmaren som värmeförluster via strålning och konvektion. I luftvärmaren kyls 

den  ppsamlade k almgasen ned innan den  örs in i skr   rarna    kvalm,LL1) och 

energimängden som är kvar i kvalmgasen efter LL1 beräknas enligt (9). 

                                                                (9) 

Energi som förs in i skrubbrarna via kvalmgaserna lämnar sedan dessa via dels 

kon ekti a  örl ster    kon,KÅV-18) oc  str lnings t yte med omgi ningen    rad,KÅV-18   

 pp  rmt kondensat som rinner  t i a loppet    k, 18)    rme   ling mot de sek nd ra 

  rmesystemen     VS3    VS2 oc    VS5), via mättad luft som lämnar skorstenen  

   kvalm,ut-18) samt som en  örl st som tar   nsyn till om inte energi alansen g r i op 

   övrigt,18) enligt (10). 

                                                                        

                          (10) 

Där t [s/månad] är antalet sekunder på en månad. 

4.1.2 PL19 

Kvalmgaserna ifrån PL19s ugn går först genom en etanolpanna som katalytiskt oxiderar 

etanolen och därmed förbränner bort minst 90 % av den etanol som finns i 

kvalmgaserna. Temperaturen som uppstår inne i etanolpannan är högre än temperaturen 

på VS1 vilket medför att den utvunna energin används för att värma upp VS1. 

Kvalmgaserna passerar efter etanolpannan två skrubbrar(KÅV3:1 och KÅV3:2) där det 

uppvärmda skrubbervattnet värmeväxlas i flera steg för att slutligen värma upp lokaler 

vid PL19 via det lokala sekundärvärmesystemet VS8. Värmeåtervinningen ger nästan 

tillräckligt mycket energi för att täcka hela årsbehovet av energi för VS8. I PL19 sitter 

ett separat frånluftssystem vid eftertorken som direkt blåser ut den avdragna 

kvalmgasen utomhus och därmed ingår eftertorken inte i PL19s 

kvalmgasåtervinningssystem (Barilla 2015). 

4.1.2.1 Systemgränser och förutsättningar 
 Samtliga processer antas vara stationära.  

 Fluidegenskaper, flöden och värmeövergångskoefficienter antas vara konstanta. 

 Inga degfragment antas lossna i ugnen, vilket medför att samma mängd torr deg 

som går in i ugnen också kommer ut ur den. 

 Strålning antas ske så att hela strålningsutbytet sker mot omgivande ytor och 

samtliga ytor antas vara ogenomskinliga, diffusa och gråa. 

 Distributionssystemen för kvalmgaser, tilluft och vatten antas vara adiabatiska 

och helt täta.  
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 Ingen hänsyn tas till att eventuellt andra gaser än etanol och vattenånga bildas i 

ugnen och den energimängd som därmed försvinner ut ur skorstenen med dessa. 

 Ingen hänsyn tas till den koldioxid och vattenmängd som bildas i etanolpannan 

vid förbränning av etanol. 

 Luft som sugs in i ugnen antas vara helt torr. 

 Samma mängd luft som sugs in i ugnen antas lämna skorstenen. 

 Luft som lämnar skrubbrarna antas vara helt mättad. 

 Temperaturen på den mättade luften som lämnar skrubbrarna antas ha samma 

temperatur som skrubbervattnet. 

 Förluster till omgivningen från etanolpannan försummas (Barilla 2015). 

 Trycket inne i samtliga delar av kvalmgasåtervinningssystemet antas vara 

atmosfärstryck. 

 Noll grader Celsius används som referenspunkten vid beräkning av entalpi. 

4.1.2.2 Massbalanser 
Vid beräkning av massbalanser över PL 19s kvalmgasåtervinning sätts systemgränsen 

enligt Figur 12.  

 

 

Figur 12 Massflöden över PL19s kvalmgasåtervinningssystem där smala svarta pilar åskådliggör 

vattenflöden, tjockare svarta pilar markerar kvalmgasflödet, gråa pilar är tilluftflödet och 

streckade linjer är systemgränser. 

Vatten flödar in i ugnen via den jästa degen (ṁvatten,in-19) och har en fukthalt på cirka 44 

%. Vatten lämnar ungen via det bakade brödet (ṁvatten,ut) som har en fukthalt runt 10 % 

och via den avdrivna ångan ifrån brödet (ṁånga,ugn) som blandar sig med insugen luft 

(ṁl,19 [kg torr luft/s]) och lämnar ugnen i form av kvalmgas. Kvalmgasen förs efter 

Ugn

(ugnszon 1+2)

ṁvatten,in-19

KÅV 3:1 + KÅV 3:2

Avlopp

ṁk,19

Skorsten

Etanolpanna

ṁvatten,ut

ṁånga,ugn

ṁånga,ugn

ṁånga,ut-19

ṁetanol

ṁl,19
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ugnen in i en etanolpanna där etanolen i kvalmgaserna förbränns. Slutligen förs 

kvalmgaserna in i två skrubbrar där kvalmgasen duschas mot skrubbervatten och 

resulterar i att mättad luft vid skrubbervattnets temperatur lämnar skorstenen efter 

skrubbrarna (ṁånga,ut-19). Resterande vatten lämnar systemet som kondensat som bildas i 

skorstenen och i skrubbrarna (ṁk,19) och rinner direkt ut i avloppet.  

4.1.2.3 Energibalanser 
Energibalanser över kvalmgasåtervinningen i PL19 beräknas utifrån systemgränserna i 

Figur 13. 

 

Figur 13 Energibalans över kvalmgasåtervinning vid PL19 där smala svarta pilar åskådliggör 

energiflöden, tjockare pilar markerar kvalmgasflödet och streckade linjer är systemgränser. 

Elen som  örs in i  gnen    el,19) är ett medelvärde på årsförbrukningen för ugnen och 

eftertorken under 2014. I dagsläget finns ingen separat mätning av elförbrukning från 

ugnen respektive eftertorken. Elen till ugnen antas dock utgör hela detta medelvärde 

eftersom eftertorken i PL19 tillförs energi via VS1 och elen enbart används för drift av 

exempelvis systemreglering. 

Energi som lämnar ungen via konvektion beräknas enligt (3) och via strålning enligt (4). 

Värmetransporter beräknas ske ifrån två olika ugnszoner (  konv,u1,-19    konv,u2,-19,  

  rad,u1,-19     rad,u2,-19).  

 et  akade  rödet   r med sig energi  t  r  gnen    deg,ut-19  oc  resterande energi 

l mnar  gnen i  orm a  k almgas oc  etanolen i r n  gnen    kvalm,ugn) enligt (11). 

  konv,u1-19   konv,u2-19

  rad,u2-19  rad,u1-19

  el,19

  deg-ut,19

  kvalm,ugn

  kvalm,ut-19

KÅV 3:1 + KÅV 3:2

Avlopp

  k,19

  VS8

VVX17 + VVX18

Skorsten

Etanolpanna

  kvalm,etanol

  konv,KÅV-19

  rad,KÅV-19

  VS1

Ugn

(ugnszon 1+2)  deg-in,19

  ugnsluft

  övrigt,19
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                                       (11) 

Energin som ö er örs till      id  ör r nning a  etanolen som  ildas i  gnen    VS1) 

samt den energi som överförs från det uppvärmda skrubbervattnet till VS8 (  VS8) 

beräknas fram som ett medelvärde av veckoavläsningar gjorda under 2014 ifrån 

befintliga värmemängdsmätare. 

Energi som förs in i skrubbrarna via kvalmgaserna lämnar sedan dessa via konvektiva 

värmetransporter mot omgivande luft (            ), strålningsutbyte med omgivningen 

(            )   pp  rmt kondensat som rinner  t i a loppet    k,19), värmeväxling mot 

det sekundära värmesystemet VS8 (  VS8), via mättad luft som lämnar skorstenen 

   kvalm,ut-19) samt som en  örl st    övrigt,19) enligt (12) som tar hänsyn till om inte 

energibalansen går ihop. 

                                                                           

             (12) 

4.2 Delmål 2: Ta fram åtgärder som kan medföra till bättre 

energihushållning och uppskatta vilka reduktioner dessa ger angående 

driftkostnader, bränslebehov och koldioxidutsläpp.  
I detta kapitel ges en metodbeskrivning över hur studien genomförts för att utvärdera 

hur koldioxidutsläpp, bränslebehov och driftkostnad påverkas av åtgärderna i Tabell 2. 

Dessa består av att införa en värmeväxlare innan kondensatet från PL18 och PL19 

rinner ut i avloppet, sätta in en extra värmeväxlare på skrubbervattnet vid PL18 

alternativt PL19, införa en etanolpanna vid PL18 eller en kombination av dessa. 

Undersökningen görs via dynamisk modeller i programvaran SIMULINK eftersom den 

kan ge en grafisk översikt över komplexa system samt identifiera och beräkna fram 

obekanta parametrar utifrån ställda villkor.  

4.2.1 SIMULINK 

SIMULINK är ett grafiskt blockbaserat simuleringsverktyg för dynamiska modeller i 

programvaran MATLAB. SIMULINK använder sig av numeriska 

integrationsalgoritmer som beräknar systemdynamik över tid utifrån information given i 

modellen (MathWorks 2015). Programvaran bygger på att färdiga funktionsblock 

används för exempelvis multiplikation, integration eller att ta fram ett värde som 

baseras på indata och en fördefinierad tabell. Signalerna in och ut ur blocken byggs ihop 

med pilar som visar signalens riktning. Denna programvara gör det möjligt att låta en 

insignal in till ett system bero på dess utsignal genom att programmet itererar fram en 

lösning. Om en differentialekvation enligt ekvation 1 ska lösas skulle en modell kunna 

byggas enligt Figur 14. 
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Figur 14 Modell i programvaran SIMULINK som beräknar fram Qsystem utifrån 

differentialekvationen           
     

  
. 

4.2.2 Antaganden och definitioner 

 Energi definieras i denna studie som inköpt energi (Persson et al. 2005).  

 El antas produceras som marginalel från kolkondens-och gaskombikraftverk 

(Kågesson 2010).    

 Kolkondensverk och gaskombikraftverk antas producera lika stora andelar 

marginalel och därmed används medelvärdet av dessa kraftproducenter vid 

beräkning av koldioxidutsläpp. 

 Kostnaden för olja och el antas vara konstant under hela året. 

 I modellen antas kvalmgasens temperatur in i skrubbrarna alltid vara 160 
o
C för 

PL18 och 115 
o
C för PL19. 

 Trycket inne i samtliga delar av kvalmgasåtervinningssystemet antas vara 

atmosfärstryck. 

 Noll grader Celsius används som referenspunkten vid beräkning av entalpi. 

 Inga förluster antas ske mellan inköpt el och förbrukad el. 

 Ånga och luft som lämnar skorstenen efter skrubbrarna antas ha samma 

temperatur som skrubbervattnet som sprejas in i skrubbrarna. 

 Samtliga värmeväxlare antas vara motströmsriktade. 

 Utomhustemperaturen i Filipstad antas vara samma som Kronoparken i Karlstad 

under 2014. 

 Ingen hänsyn tas till energi som förbrukas vid fläktar och pumpar och inga 

förluster antas ske i distributionsledningarna för vatten, luft och kvalmgas. 

 Samtliga koefficienter som är beräknade utifrån resultatet i delmål 1 antas vara 

konstanta under hela året. 

 Vattnets specifika värmekapacitet antas vara konstant. 

 Värmeväxling vid samtliga åtgärder antas enbart ske om temperaturen på det 

returnerade skrubbervattnet är högre än temperaturen på det medie som är menat 

att värma. Om temperatur på det returnerade skrubbervattnet är lägre passerar de 

båda medierna oförändrat värmeväxlaren. 

 Varmvattensystemet och VS6 uppvärms enbart av VS1 vid denna studie för att 

inte få en komplicerad kostnadsbild som involverar fler system (Figur 18). 

I Tabell 1 ges en förklaring över de parametrar som används i den dynamiska modellen 

samt de antagna värden som används vid samtliga körningar. 
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Tabell 1 Parametrar som används i de dynamiska simulinkmodellerna över PL18 och PL19s 

kvalmgasåtervinning. 

Parameter Beskrivning Värde Enhet 

Cpv  Specifik värmekapacitet för vatten 4,18 kJ/kg
o
C 

Eo  Energivärdet i olja 9886
a
 kWh/m

3
 olja 

   Förbränningsentalpi för etanol 26,7 MJ/kg 

         Entalpivärde för mättad ånga vid 115 
o
C 2698,6 kJ/kg 

         Entalpivärde för mättad ånga vid 160 
o
C 2757,5 kJ/kg 

 kCO2,e  
Mängden koldioxidutsläpp per producerad 
enhet elenergi 

700
b
 kg CO2/MWh el 

kCO2,o  
Mängden koldioxidutsläpp per förbränd 

oljeenhet 
74

c
 g CO2/MJ olja 

kel  Priset på inköpt el 540
d
 SEK/MWh 

kolja  Priset på inköpt olja 9500
d
 SEK/m

3
 

       Luftflöde i kvalmgasåtervinning vid PL18 1346,8
e 

ton torr luft/månad 

       Luftflöde i kvalmgasåtervinning vid PL19 873,6
e 

ton torr luft/månad 

      Massflöde av vatten i VS2 4,8
d
 kg/s 

      Massflöde av vatten i VS3 3,1
d
 kg/s 

      Massflöde av vatten i VS5 2,2
d
 kg/s 

       Massflöde av vatten i VS6 36,1
d
 kg/s 

      Massflöde av vatten i VS8 4,8
d
 kg/s 

      Massflöde av vatten i varmvattensystemet 0,04
d
 kg/s 

         Massflöde av vatten i värmeväxlare 14 13,7
e 

kg/s 

         Massflöde av vatten i värmeväxlare 15 14,2
e 

kg/s 

         Massflöde av vatten i värmeväxlare 16 10
e 

kg/s 

         Massflöde av vatten i värmeväxlare 17 3,4
e 

kg/s 

         Massflöde av vatten i värmeväxlare 18 10
e 

kg/s 

    
Verkningsgraden för produktion av 
marginalel. 

0,5 - 

   Oljepannornas verkningsgrad 0,8
d
 - 

NTUVVX14 NTU värde på värmeväxlare 14 1
e 

- 

NTUVVX15 NTU värde på värmeväxlare 15 0,7
e 

- 

NTUVVX16 NTU värde på värmeväxlare 16 0,8
e 

- 

NTUVVX17 NTU värde på värmeväxlare 17 3,9
e 

- 

NTUVVX18 NTU värde på värmeväxlare 18 1,4
e 

- 

NTUåtgärd 
NTU på samtliga nya värmeväxlare som 
beräknas användas vid åtgärder 

2 - 

patm Rådande atmosfärstryck 101,3 kPa 

Tfärsk Temperatur på inkommande färskvatten 8
d
 

o
C 

z Antalet sekunder som åtgår under en vecka 604800 s/vecka 

a (Jernkontoret 2015) 

b (Naturvårdverket 2008) 

c (Naturvårdverket 2005) 
d (Barilla 2015) 

e Värde har itererats fram under modellskapandet, hur iteration utförts redovisas i kapitel 6.2. 
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4.2.3 Generell beskrivning av beräkningsmodellerna 

Modellerna bygger på att energi ifrån brödbakningen överförs till kvalmgaserna (UGN). 

Kvalmgasen sugs sedan ut ur ugnen och förs in i två skrubbrar (SKRUBBRAR). Vatten 

sprutas in i skrubbrarna och möter kvalmgasen, detta medför att energi överförs ifrån 

kvalmgasen till skrubbervattnet, se kapitel 3.6. Den överförda energi värmer upp 

skrubbervattnet som sedan passerar en värmeväxlare (VVX) och växlas mot kallare 

returvatten från en energiförbrukare (SEKUNDÄRT VÄRMESYSTEM). Om energin i 

det uppvärmda vattnet till det sekundära värmesystemet inte är tillräckligt hög kan 

ytterligare energi tillföras via värmeväxling mot VS1 (SPETSVÄRMARE) (Figur 15). 

 

Figur 15 Huvudsakliga energiflöden i de dynamiska modellerna där pilarnas riktning visar hur 

energin flödar. 

4.2.3.1 UGN 
Veckoavläsningar från 2014 angående ugnar och torkars gemensamma elbehov för 

PL18 respektive PL19 används som indata vid beräkningar. 

Energin som följer med kvalmgasen in i skrubbrarna (           ) beräknas enligt (13) 

                       (13) 

där Eel är mängden elenergi som förbrukas i ugnen varje vecka enligt Bilaga C och kk[-] 

är andelen energi i kvalmgasen som förs in i skrubbrarna enligt utifrån satsad elenergi 

(14) för PL18 och enligt (15) för PL19. 

      
           

       
      (14) 

      
              

       
      (15) 

Enligt     med ör  ariationer a    skrubbrar tillsammans med gjorda antaganden om 

konstant entalpi och tryck att massflödet av kvalm varierar. Mängden ånga som utgör 

ena delen av kvalmgasen (    [kg ånga/vecka]) beräknas enligt (16) 

  

UGN

SKRUBBRAR SPETSVÄRMARE

SEKUNDÄRT
VÄRMESYSTEM

VVX

Q̊kvalm

Q̊s,till

Q̊s,retur

Q̊vs,retur

Q̊vs,till
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      (16) 

där hå [J/kg ånga] är entalpivärdet på ångan in i skrubbrarna enligt Tabell 1 och kå [-] är 

ångans energiandel i kvalmgasen enligt (17) för PL18 samt enligt (18) för PL19. 

      
                  

           
      (17) 

      
                  

              
      (18) 

Luftflödet som utgör den andra delen av kvalmgasen (       [kg torr luft/vecka]) 

beräknas enligt (19) 

                  (19) 

där kl [kg torr luft/kg ånga] är andelen torr luft per ånga i kvalmgasen enligt (20) för 

PL18 och enligt (21) för PL19. 

      
      

          
      (20) 

      
      

          
      (21) 

4.2.3.2 SKRUBBRAR 
Temperaturen på skrubbervattnet som lämnar skrubbrarna (        [

o
C]) beräknas enligt 

(22) 

         
                                   

       
   

    

   
    (22) 

där     [kg vatten/vecka] är mängden vatten som flödar genom skrubbrarna per vecka 

enligt (23),           är energiflödet som lämnar skrubbrarna via det uppvärmda vattnet 

enligt (24),           är energiflödet som förs in i skrubbrarna via det nedkylda 

skrubbervattnet enligt (25),       är energin som överförs från kvalmgasen till 

skrubbervattnet enligt (26),        är energin som lämnar skrubbrarna som 

överskottskondensat enligt (30) och      är värmeförlusterna från skrubbrarna enligt 

(31). 

               (23) 

Där       [kg vatten/vecka] är mängden vatten som flödar mellan VVX och 

skrubbrarna enligt Tabell 1. 

                             (24) 

                               (25) 

Där Ts,retur [
o
C]är temperaturen på vattnet som flödar in i skrubbrarna enligt (36) för 

PL18 och enligt (37) för PL19. 
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                                                                    (26) 

Där ke [-] är en effektivitetskoefficient för hur mycket av inkommande ånga som 

kondenserar och beräknas enligt (27) för PL18 och enligt (28) för PL19,  

xut [kg vatten/kg torr luft] är halten ånga i utgående luft ifrån skrubbrarna enligt (29) och 

hå,ut [J/kg ånga] är entalpivärdet på vattenånga som lämnar skrubbrarna enligt tabellerad 

data (Cengel och Ghajar 2011). 

      
      

          
      (27) 

      
      

          
      (28) 

    
          

          
      (29) 

Där       [Pa] är mättnadstrycket för vatten vid temperaturen Ts,k enligt tabellerad data 

(Cengel och Ghajar 2011). 

                                     (30) 

Där hv@Tsv [J/kg] är entalpin för kondensvatten som lämnar skrubbrarna vid samma 

temperatur som det returnerade skrubbervattnet enligt tabellerad data  

(Cengel och Ghajar 2011). 

                       (31) 

Där kf [-] är en förlustkonstant som beräknas enligt (32) för PL18 och enligt (33) för 

PL19. 

      
               

 
          

           
     (32) 

      
               

 
          

              
     (33) 

4.2.3.3 VVX 
Temperaturen på vattnet i värmesystemen när de lämnar värmeväxlaren (Tvs,till [

o
C]) 

beräknas enligt (34) 

                   
     

       
     (34) 

där Tvs,retur, [
o
C] är vattentemperaturen på värmesystemet när det beger sig tillbaka ifrån 

förbrukarna i de sekundära värmesystemen enligt (39),      [kg/vecka] är vattenflödet 

mellan värmeväxlaren och det sekundära värmesystemet samt       är energin som 

överförs i värmeväxlaren från den varma till den kalla fluiden enligt (35). 

                                   (35) 

Temperaturen på det nedkylda skrubbervattnet när den lämnar värmeväxlaren  

(Ts,retur [
o
C]) beräknas för PL18 enligt (36) och för PL19 enligt (37). 
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      (36) 

            
         

        
           

                      
        

           
            

                       
  

      (37) 

4.2.3.4 SPETSVÄRMARE 
Temperaturen på vattnet ut till värmesystemen antas alltid vara minst lika stort som det 

aktuella börvärdet för respektive värmesystem. Om temperaturen på vattnet i 

värmesystemet efter värmeväxling mot skrubbervatten inte är högre än det aktuella 

börvärdet antas skrubbervattnet värmeväxlas mot VS1 tills börvärdet uppnås. Den 

energi som förbrukas från VS1 (       ) beräknas enligt (38) 

                                     (gäller om         <Tbör)   (38) 

där Tbör [
o
C] är börvärdestemperaturen på värmesystemet. 

4.2.3.5 SEKUNDÄRT VÄRMESYSTEM 
Temperaturen på returvattnet från de sekundära värmesystemen (Tvs,retur [

o
C]) beräknas 

enligt (39) 

           
                            

        

    

   
       (39) 

där           är energin som flödar in i de sekundära värmesystemen med vatten enligt 

(40),            är energin som flödar ut med returvattnet från de sekundära 

värmesystemen enligt (41) och         är energibehovet för värmesystemens förbrukare 

per vecka enligt Bilaga D. 

                              (40) 

Där Tvs,in [
o
C] är den högre temperaturen av          och Tbör. 

                                 (41) 
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4.2.4 PL18 

En simulinkmodell över PL18s kvalmgasåtervinning skapas enligt Figur 16 där VVX14, 

VVX15 och VVX16 är av beräkningsmodulen VVX. VVX6, VVX7+8 och VVX9 är av 

beräkningsmodulen spetsvärmare och VS2, VS3 och VS5 av beräkningsmodulen 

sekundärt värmesystem (Figur 15, Figur 16). 

  

Figur 16 Energiflöden över PL18s kvalmgasåtervinning där röda pilar indikerar tillflöden och blåa 

representerar returflöden. 

Driftbilder tyder på att skrubbervattnet som flödar in till VVX14 ifrån skrubbrarna 

generellt är runt fem grader kallare än vattentemperaturerna in i VVX15 och VVX16. 

För att ta hänsyn till detta beräknas temperaturen på det varma skrubbervattnet in i 

VVX14 (Ts,till-VVX14 [
o
C]) enligt (42). 

                             (42) 

Börvärdestemperaturen på VS5 har en konstant börvärdestemperatur på 65 
o
C året runt. 

Börvärdestemperaturen på VS2 och VS3 extrapoleras och interpoleras mellan fem fasta 

börvärden enligt Bilaga E. 

  

UGN
PL18

SKRUBBRAR 
PL18

VVX14 VVX 7+8 VS3

VVX15 VVX 6 VS2

VVX16 VVX 9 VS5

Q̊skrubber

Q̊s,till14

Q̊s,retur14

Q̊VS3,retur

Q̊VS2,retur

Q̊VS5,retur

Q̊VS3,till

Q̊VS2,till

Q̊VS5,till

Q̊VVX15

Q̊VVX14

Q̊VVX16

Q̊s,till15

Q̊s,till16

Q̊s,retur15

Q̊s,retur16
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4.2.5 PL19 

En simulinkmodell över PL19s kvalmgasåtervinning skapas enligt Figur 17 där VVX17 

och VVX18 är av beräkningsmodulen VVX. VVX 10+11 är av beräkningsmodulen 

spetsvärmare och VS8 av beräkningsmodulen sekundärt värmesystem  

(Figur 15, Figur 17). 

  

Figur 17 Energiflöden över PL19s kvalmgasåtervinning där röda pilar indikerar tillflöden och blåa 

representerar returflöden. 

Driftbilder tyder på att skrubbervattnet som flödar in till VVX18 ifrån skrubbrarna 

generellt är runt fem grader kallare än vattentemperaturerna in i VVX17. För att ta 

hänsyn till detta beräknas temperaturen på det varma skrubbervattnet in i VVX18  

(Ts,till-VVX14 [
o
C]) enligt (43). 

                             (43) 

Börvärdestemperaturen på VS8 är konstant på värdet 55 
o
C året runt. 

4.2.6 Driftkostnad och miljöpåverkan på ursprungsmodell 

Den årliga driftkostnaden (K [SEK/år]) för att förse västra fabriken med tillräcklig 

energi för att klara av spetsbehoven på VS2, VS3, VS5 och VS8 beräknas enligt (44) 

                             
                

  
 

    

   
      (44) 

där ko [-] är den procentuella andelen olja som varje vecka förbrukas av det totala 

bränslebehovet som krävs för uppvärmning av VS1 enligt Bilaga C. 

Det årliga bränslebehovet (B [J bränsle/år]) beräknas enligt (45). 

    
                     

  

    

   
                  (45) 

De årliga utsläppen av koldioxid för västra fabriken (C [kg CO2/år]) beräknas enligt 

(46). 

                                               
    

   
       (46) 

UGN
PL19

SKRUBBRAR 
PL19

VVX18

VVX 10+11 VS8

VVX17

Q̊skrubber

Q̊s,till17

Q̊s,till18

Q̊s,retur18

Q̊s,retur17

Q̊VS8,till

Q̊VS8,retur18

Q̊VS8,retur17
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4.2.7 Åtgärder och dess konsekvenser 

Denna studie undersöker två olika system att värmeväxla kondensat eller skrubbervatten 

mot. Det första är Barillas varmvattensystem (VV) där inkommande färskvatten värms 

upp till 65 
o
C med hjälp av VS1 samt värmeåtervinning från kompressorer och 

kvalmgasåtervinning vid östra fabriken. Det andra systemet är det loka värmesystemet 

VS6 (VS6) som bland annat används till ventilationsaggregat i östra fabriken (Figur 18).  

 

Figur 18 Blockschema över sammankoppling mellan det primära värmesystemet VS1, det 

sekundära värmesystemet VS6, varmvattensystmet, kvalmgasåtervinningen på östra fabriken samt 

tryckluftsåtervinning där pilar representerar energiflöden och dess ritkning. 

För att begränsa studiens omfattning görs 13 simuleringar där sju av dessa består av en 

separat åtgärd och resterande sex är kombinationer av dessa (Tabell 2).  

Tabell 2 De 13 olika simuleringskörningar som görs i studien och vilka åtgärder som driftfallen 

involverar. 

Driftfall Åtgärd 

1 Uppsamlat kondensat växlas mot VV 

2 Uppsamlat kondensat växlas mot VS6 

3 Etanolförbränning på PL18 

4 Växling mot VV via skrubbervattnet på PL18 

5 Växling mot VS6 via skrubbervattnet på PL18 

6 Växling mot VV via skrubbervattnet på PL19 

7 Växling mot VS6 via skrubbervattnet på PL19 

8 Växling mot VS6 först via skrubbervattnet på PL18 och sen PL19 

9 Växling mot VS6 först via skrubbervattnet på PL19 och sen PL18 

10 Växling mot VS6 först via PL18, sen via PL19 och sist växlas VS6 mot uppsamlat 
kondensat 

11 Växling mot VS6 först via skrubbervattnet på PL19, sen via skrubbervattnet på PL18 

och sist växlas VS6 mot uppsamlat kondensat 

12 Växling mot VS6 först via skrubbervattnet på PL18 och sen via skrubbervattnet på 
PL19 och samtidigt värmeväxlas uppsamlat kondensat mot VV 

13 Växling mot VS6 först via skrubbervattnet på PL19 och sen via skrubbervattnet på 

PL18 och samtidigt värmeväxlas uppsamlat kondensat mot VV 

VS1

Elpanna Oljepannor

Kvalmgasåtervinning
Östra fabriken

Varmvattensystem

Jäsbanor PL18

VS6

Ventilation mm 
Östra fabriken
Kvarnen, lager

Tryckluftsåtervinning
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Med en eller flera åtgärder upprättade beräknas den nya årliga driftkostnaden  

(Kny [SEK/år]) enligt (47), det årliga bränslebehovet (Bny [J bränsle/år]) enligt (49) samt 

koldioxidutsläppet (Cny [kg CO2/år]) enligt (50) 

                               
                

  
 

    

   
      (47) 

d r   netto är mängden energi som västra fabriken förbrukar till VS1 enligt (48) 

                             (48) 

d r   åtgärd är mängden energi som aktuell åtgärd/åtgärder beräknas reducera. 

      
                     

  

    

   
                  (49) 

                                                 
    

   
       (50) 

4.2.7.1 Driftfall 1 och 2: Värmeväxling av uppsamlat kondensat 
Genom att samla allt kondensat från PL18 och PL19 och låta detta passera en 

värmeväxlare där en kallare fluid passerar skulle energi kunna utvinnas ur kondensatet 

innan det släpps ut i avloppet. Genom att förvärma det inkommande färskvattnet med 

hjälp av kondensatet skulle energim ngden    VV-kond) kunna erhållas enligt (51) 

(Figur 19). 

 

Figur 19 Uppsamlat kondensat från skrubbrarna i PL18 och PL19 värmeväxlas mot 

 ar  attensyste et  ör att  t inna   VV-kond. 

                                    (51) 

Där        [
o
C] är temperaturen på det totala kondensatflödet ut ifrån PL18 och PL19 

enligt (52). 

       
                                                            

                                                     
   (52) 
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Det uppsamlade kondensatet från PL18 och PL19 skulle alternativt kunna värmeväxlas 

mot det lokala värmesystemet VS6 enligt Figur 20. 

 

Figur 20 Uppsamlat kondensat från skrubbrarna i PL18 och PL19 värmeväxlas mot      ör att 

 t inna   VS6-kond. 

Energin som kan   rme   las  r n kondensatet till        VS6-kond) beräknas enligt (53) 

                                        (53) 

där TVS6,retur [
o
C] är returtemperaturen på VS6 enligt (54) 

            
                                         

         

    

   
      (54) 

där             är energibehovet för värmesystemens förbrukare per vecka enligt  

Bilaga D och TVS6,in [
o
C] är börvärdestemperaturen på VS6 enligt Bilaga E. 

  

SKRUBBRAR 
PL18

VVX VS6-kond

Q̊VS6-kond

Avlopp

Varmt kondensat

Nedkylt kondensat

SKRUBBRAR 
PL19

Uppvärmt
VS6TVS6,retur
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4.2.7.2 Driftfall 3: Etanolförbränning på PL18 
Vid PL18 bildas det etanol i bakningssteget och om denna etanol skulle kunna 

förbrännas kunde energi överföras till exempelvis VS1 eftersom temperaturen vid 

förbränning blir tillräckligt hög (Barilla 2015). 

Energin som kan utvinnas genom att förbränna etanolen i kvalmgaserna på PL18 

(        ) beräknas enligt (55)( Figur 21). 

                              (55) 

Där ketanol [kg etanol/kg vatten] är andelen etanol per kilogram vatten i kvalmgasen 

enligt (56). 

        
        

          
      (56) 

 

Figur 21 Etanolförbränning vid PL18s kvalmgasåtervinningssystem skulle medföra att 

energi  ngden   e,,PL18 kan erhållas. 

4.2.7.3 Driftfall 4, 5, 6 & 7: Värmeväxling av skrubbervattnet på PL18 och 
PL19 

Genom att införa en värmeväxlare innan skrubbrarna på PL18 respektive PL19 kan 

returskrubbervattnet kylas ytterligare mot en förbrukare som i denna studie utgörs av 

antingen varmvattensystemet eller VS6. Genom att en lägre temperatur på 

skrubbervattnet uppnås kan mer energi erhållas ifrån kvalmgaserna innan de lämnar 

skorstenen enligt ekvation 26. Energimängden som kan utvinnas med hjälp av 

  rme   ling mellan  arm attensystemet oc          VV-18   er knas enligt      oc  

 ör      kan mots arande m ngd    VV-19) erhållas enligt (58) (Figur 22, Figur 23). 

                                       (57) 

                                       (58) 

UGN
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Q̊e,PL18
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Figur 22 Placering av ny värmeväxlare (VVX VV-18) i PL18s kvalmgasåtervinningssytem för att 

 t inna   VV-18. 

 

Figur 23 Placering av ny värmeväxlare (VVX VV-19) i PL19s kvalmgasåtervinningssytem för att 

er  lla   u,s-19. 

Den energi som erhålls om värmeväxling upprättas mellan returmediet från VS6 och 

skr   er attnet p          VS6-18) beräknas enligt (59) (Figur 24). 

                                           (59) 
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Tfärsk

UGN
PL19

SKRUBBRAR 
PL19

VVX18

VVX 10+11 VS8

VVX17

VVX VV-19

Q̊VV-19

Ts,retur-19

Tfärsk



31 

 

 

Figur 24 Placering av ny värmeväxlare (VVX VS6-18)  i  PL18s kvalmgasåtervinningssytem för att 

 t inna   VS6-18. 

Energimängden som kan utnyttjas om skrubbervattnet på PL19 värmeväxlas mot 

ret r attnet p         VS6-19) beräknas enligt (60) (Figur 25). 

                                          (60) 

 

Figur 25 Placering av ny värmeväxlare (VVX VS6-19)  i  PL19s kvalmgasåtervinningssytem för att 

 t inna   VS6-19. 
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4.2.7.4 Driftfall 8, 9, 10, 11, 12 & 13: Kombinerade åtgärdsförslag 
En kombination av flera åtgärder testas i studien för att se hur de individuella insatserna 

påverkar varandra. Energin som erhålls om uppvärmning av returvattnet från VS6 sker 

med   rme   ling mot  örst      oc  sen         VS6,18+19) beräknas enligt (61)  

(Figur 26). 

                                    (61) 

Där             är energimängden som kan erhållas genom värmeväxling mellan PL19 

och det av PL18 förvärmda returvattnet på VS6 enligt (62) 

                                           (62) 

där         [
o
C] är temperaturen på returvattnet från VS6 efter värmeväxling mot PL18 

enligt (63). 

        
            

        
        

         

        
     (63) 

 

Figur 26 Uppvärmning av VS6 med hjälp av skrubbervatten från PL18 följt av fortsatt 

uppvärmning av VS6 via skrubbervatten från PL19. 

Om uppvärmning av returvattnet från VS6 sker med värmeväxling mot först PL19 och 

sen       er knas den er  llna energim ngden    VS6,19+18) enligt (64) (Figur 27). 

                                    (64) 

Där             är energimängden som kan erhållas genom värmeväxling mellan PL18 

och det av PL19 förvärmda returvattnet på VS6 enligt (65)  

                                           (65) 

där         [
o
C] är temperaturen på returvattnet från VS6 efter värmeväxling mot PL19 

enligt (66). 

                    
        

        
      (66) 
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Figur 27 Uppvärmning av VS6 med hjälp av skrubbervatten från PL19 följt av fortsatt 

uppvärmning av VS6 via skrubbervatten från PL18. 

Genom att värmeväxla VS6 mot först PL18 och sen PL19 samtidigt som det 

uppsamlade kondensatet värmeväxlas mot varmvattensystemet fås den erhållna energin 

   VS6-18+19,VV-kond) enligt (65) (Figur 28). 

                                             (65) 

 

Figur 28 Uppvärmning av VS6 med hjälp av skrubbervatten från PL18 följt av fortsatt 

uppvärmning av VS6 via skrubbervatten från PL19 i samkörning med uppvärmning av 

varmvatten via uppsamlat kondensat. 

 en energim ngd    VS6-19+18,VV-kond) som kan tillvaratas om värmeväxling mot VS6 

utförs i omvänd ordning enligt Figur 29 beräknas enligt (66). 

                                             (66) 

PL19 PL18

VVX VS6-18

Q̊VS6-18,ny

VVX VS6-19

Q̊VS6-19

TVS6,retur TVS6,19

Uppvärmt
VS6

PL18

VVX VV-kond

Q̊VV-kond

Avlopp

Varmt kondensat

Nedkylt kondensat

PL19

Tfärsk
Uppvärmt 
färskvatten

VVX VS6-19

Q̊VS6-19,ny

VVX VS6-18

Q̊VS6-18

TVS6,retur TVS6,18

Tk,tot

Uppvärmt
VS6



34 

 

  

Figur 29 Uppvärmning av VS6 med hjälp av skrubbervatten från PL19 följt av fortsatt 

uppvärmning av VS6 via skrubbervatten från PL18 i samkörning med uppvärmning av 

varmvatten via uppsamlat kondensat. 

Mängden energi som kan tillvaratas genom att först värmeväxla VS6 mot PL18 följt av 

 pp  rmning a       oc  sl tligen   rme   ling mot det  ppsamlade kondensatet 

   VS6-18+19,VS6-kond) enligt Figur 30 beräknas enligt (67) 

                                                       (67) 

där              är energin som överförs via värmeväxling mellan det uppsamlade 

kondensatet och VS6 som förvärmts av först PL18 och sen PL19 enligt (68) 

                                              (68) 

där            [
o
C] är temperaturen på returvattnet från VS6 efter värmeväxling mot 

först PL19 och sen PL18 enligt (69). 

                       
                    

        
     (69) 
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Figur 30 Uppvärmning av VS6 med hjälp av skrubbervatten från PL18 följt av fortsatt 

uppvärmning av VS6 via skrubbervatten från PL19 och uppsamlat kondensat. 

Om värmeåtervinning istället sker enligt Figur 31 kan den erhållna energimängden 

(  VS6-19+18,VS6-kond) beräknas enligt (70) 

                                                        (70) 

där              är energin som överförs via värmeväxling mellan det uppsamlade 

kondensatet och VS6 som förvärmts av först PL19 och sen PL18 enligt (71) 

                                              (71) 

där            [
o
C] är temperaturen på returvattnet från VS6 efter värmeväxling mot 

först PL19 och sen PL18 enligt (72). 

                       
                    

        
     (72) 
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Figur 31 Uppvärmning av VS6 med hjälp av skrubbervatten från PL19 följt av fortsatt 

uppvärmning av VS6 via skrubbervatten från PL18 och uppsamlat kondensat. 

4.3 Delmål 3: Uppskatta maximal investeringskostnad som föreligger i de 

olika åtgärderna enligt delmål 2 för att investeringarna skall vara 

ekonomiskt lönsamma. 
Den maximala investeringskostnaden som idag kan göras för att erhålla en lägre total 

kostnad jämfört med fortsatt drift av dagens anläggning beräknas med hjälp av en 

livscykelkostnad för samtliga driftfall enligt Tabell 2. Åtgärderna i dessa driftfall antas 

ha samma tekniska- och ekonomiska livslängd och den årliga reduceringen av 

driftkostnad för Västra Fabriken som investeringen medför antas vara konstant under 

denna livslängd (Tabell 3). 

Tabell 3 Ekonomiska parametrar som används vid beräkning av livscykelkostnad. 

Parameter Beskrivning Värde Enhet 

N Ekonomisk och teknisk livslängd på investering 15 år 

rr Uppskattad realränta efter 15 år 3,8 % 

rp Uppskattad prisökning på el och olja efter 15 år 0 % 

 

Livscykelkostnaden (LCC [SEK]) beräknas via nuvärdesmetoden enligt (73) 

(Energimyndigheten 2010). 

     
             

 

      
       (73) 
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4.4 Delmål 4: Utföra en känslighetsanalys angående delmål 1 för att 

uppskatta resultatens tillförlitlighet och användning samt utföra en 

känslighetsanalys angående den maximala investeringspotentialen i 

delmål 3. 
Känslighetsanalysen angående delmål 1 görs genom att parametrar individuellt 

förändras till ett uppskattat maximalt och ett minimalt värde enligt Tabell 4. Den 

procentuella förändringen på energibalanserna jämfört med ursprungsresultatet 

redovisas för respektive produktionslinje. 

Tabell 4 Parameterförändringar som görs vid känslighetsanalys över samtliga 

energibalanser i delmål 1. 

Parameter Minsta värde Maximalt värde 

m l,18 0,14 0,44 

m l,19 0,14 0,44 

Cpd 1,4 1,8 

Td-in 20 45 

Ts,18 60 90 

Tk,18 40 80 

Ts,19 50 80 

Tk,19 30 60 

Tkon,18 50 85 

Tkon,19 50 80 

h 3 8 

εs,18 0,1 0,9 

εs,19 0,1 0,9 

εk,18 0,1 0,9 

εk,19 0,1 0,9 

m d-in,18 1,01 1,30 

m d-in,19 0,54 0,58 

m d-ut,18 0,58 0,64 

m d-ut,19 0,33 0,4 

ϕut,u,18 7 13 

ϕut,u,19 7 13 

 

En kontroll görs så att inte vattenånga försvinner eller skapas i mass- och 

energibalanserna vid förändring av parametrar. Detta kontrolleras genom att andelen 

energi som enligt antaganden och teori kan bäras av den varma ångan och som i 

kalkylerna bärs av den varma ångan beräknas fram för samtliga parameterförändringar 

enligt Tabell 4. Beräkningarna görs enligt (74) för PL18 och enligt (75) för PL19. 

                 

                          
      (74) 

                 

                        
      (75) 

En känslighetsanalys görs angående val av ekonomiska parametrar vid beräkning av 

livscykelkostnaden. Beräkningar görs för tre olika driftfall enligt Tabell 5 och innefattar 

den individuella samt den kombinerade åtgärden med högst LCC. 
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Tabell 5 Parametervärden för beräkning av livscykelkostnad vid tre olika driftfall. 

Parameter Mest gynnsam Normal Minst gynnsam 

Livslängd (N) 20 år 15 år 10 år 

Realränta (rr) 3 % 3,8 % 5 % 

Prisökning (rp) 1 % 0 % -1 % 

 

En känslighetsanalys görs för driftfall 1, 2, 4, 5, 6 och 7 angående val av NTU där de 

nya värmeväxlarna antas ha värdena 1 alternativt 3 istället. Den procentuella skillnaden 

i reducerad driftkostnad jämförs med erhållet resultat ifrån delmål 2. 

5 RESULTAT 

Massbalanserna över PL18 och PL19 visar på att minst hälften av all vattenånga som 

förs in i skrubbrarna kondenserar ut och rinner ut i avloppet.  Energibalanserna över 

PL18 och PL19 visar på att minst en tredjedel av inkommande energi i skrubbrarna tas 

tillvara på i de sekundära värmesystemen. 

Den individuella åtgärd som ger störst reducering av driftkostnader, bränslebehov och 

koldioxidutsläpp är att värmeväxla PL18 mot VS6. Den maximala 

investeringskostnaden för denna åtgärd uppgår till cirka 18 MSEK men 

känslighetsanalys angående ekonomiska parameterar visar att denna 

investeringskostnad kan variera mellan 13 och 26 MSEK. 

5.1 Delmål 1 
Massbalansen över produktionslinje 18 visar att närmare 67 % av all ånga som förs in i 

skrubbrarna kondenseras ned och rinner direkt ut i avloppet (Figur 32). 

 

Figur 32 Blockschema som visar flödet av vatten genom kvalmåtervinningsprocessen i PL18 där 

samtliga värden har enheterna ton/månad. 

Kvalm som försvinner ut ur skorstenen bär med sig 32 % av all energi som förs in i 

skrubbrarna på PL18, 35 % av den inkommande energin in i skrubbrarna tar de 

sekundära värmesystemen tillvara på och runt 26 % försvinner ut som övriga förluster 

(Figur 33). 
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Figur 33 Blockschema över energiflödena i PL18s kvalmåtervinning där samtliga värden har 

enheten MWh/månad. 

Massbalansen över produktionslinje 19 visar att närmare 57 % av all ånga som förs in i 

skrubbrarna kondenseras ned och rinner direkt ut i avloppet (Figur 34). 

 

Figur 34 Blockschema som visar flödet av vatten och etanol genom kvalmåtervinningsprocessen i 

PL19 där samtliga värden har enheterna ton/månad. 

Av all energi som förs in i skrubbrarna på PL19 följer 43 % av energin med kvalm ut ur 

skorstenen och 37 % tar det sekundära värmesystemet VS8 tillvara på (Figur 35). 

 

Figur 35 Blockschema över energiflödena i PL19s kvalmåtervinning där samtliga värden har 

enheten MWh/månad. 
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5.2 Delmål 2 
Den individuella åtgärd som ger störst reduktion av energianvändning och därmed ger 

upphov till störst reducering av driftkostnader, bränslebehov och koldioxidutsläpp är att 

värmeväxla PL18 mot VS6. Den kombination av åtgärder som ger upphov till störst 

reduktion av samtliga poster är att värmeväxla VS6 mot först PL19 och sen PL18 

samtidigt som det uppsamlade kondensatet från skrubbrarna värmeväxlas mot 

varmvattensystemet (Figur 36). 

 

Figur 36 Reducering av driftkostnad, bränslebehov och koldioxidutsläpp under ett år vid 

införandet av 13 olika åtgärder på västra fabriken. Observera att tabellerade värden är 

tillgänglig i Bilaga F. 

5.3 Delmål 3 
Genom att värmeväxla VS6 mot först skrubbervattnet på PL19 följt av skrubbervattnet 

på PL18 och samtidigt värmeväxla det uppsamlade kondensatet mot 

varmvattensystemet erhålls nästan 200 gånger så stor investeringspotential än genom 

etanolförbränning på PL18 (Figur 37). 

 

Figur 37 Den maximala investeringskostnaden som föreligger samtliga åtgärdsförslag. 

Observera att tabellerade värden finns att tillgå i Bilaga F. 
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5.4 Delmål 4 
Känslighetsanalysen över delmål 1 visar att energibalanserna på både PL18 och PL19 

får störst procentuella förändring av övriga förluster, kondensat till avlopp och utgående 

kvalmgas vid en förändring av kondenseringstemperaturen följt av en förändring i 

luftflöden in i respektive ugn (Tabell 6, Tabell 7). 

Tabell 6 Känslighetsanalys angående energibalanser över PL18 där sifforna representerar den 

procentuella förändringen jämfört med resultat i Figur 33    f  r  örl ster  id inspektionsytan  

  luft,k är energin i den luft som ska förvärmas och    k,18 är energin ut med kondensatet i avloppet. 

Parameter Deg 

in 

[%] 

    

[%] 

Bröd 

ut 

[%] 

         

[%] 

Förluster 

ugn & tork 

[%] 

Övriga 

Förluster 

[%] 

       

[%] 

Kvalm 

ut 

[%] 

ṁl,18=0,14 - - - –73 - +78 +36 –73 

ṁl,18=0,83 - - - +62 - –67 –30 +62 

Cpd=1,4 4 –14 –14 - - +4 - - 

Cpd=1,8 +2 +6 +6 - - –2 - - 

Td-in=20 –43 - - - - –12 - - 

Td-in=45 +29 - - - - +8 - - 

Ts,18=85 - - - - +23 –15 - - 

Ts,18=55 - - - - –14 +9 - - 

Tk,18=75 - - - - +39 -25 - - 

Tk,18=40 - - - - –26 +17 - - 

Tkon,18=85 - - - - - –123 –51 +110 

Tkon,18=50 - - - - - +95  –8 –75 

h=8 - - - - +28 –18 - - 

h=3 - - - - –18 +12 - - 

εs,18=0,9 - - - - +3 –2 - - 

εs,18=0,2 - - - - –19 +13 - - 

εk,18=0,9 - - - - +3 –2 - - 

εk,18=0,2 - - - - –17 +11 - - 

m d-in,18=1,30 +10 - - - - –3 +21 - 

m d-in,18=1,01 –23 - - - - +8 –51 - 

m d-ut,18=0,68 –4 +9 +9 - - - –14 - 

m d-ut,18=0,54 +5 –13 –13 - - +1 +20 - 

ϕut,u,18=5 –1 –3 +3 - - +1 –4 - 

ϕut,u,18=13 +2 +8 –6 - - –1 +9 - 
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Tabell 7 Känslighetsanalys angående energibalanser över PL19 där sifforna representerar den 

procentuella förändringen jämfört med resultat i Figur 35. 

Parameter Luft 

in 

[%] 

Deg in 

[%] 

Förluster 

från ugn 

[%] 

Bröd ut 

ur ugn 

[%] 

Övriga 

förluster 

[%] 

Kondensat 

till avlopp 

[%] 

Kvalm ut 

[%] 

ṁl,19=0,14 –58  - - - +159 +44  –58  

ṁl,19=0,44 +33  - - - –91 –25  +33  

Cpd=1,4 - –6  - –13 +7  - - 

Cpd=1,8 - +2  - +6  –3  - - 

Td-in,=20
o
C - –43  - - –28  - - 

Td-in=20
o
C - +29  - - +18  - - 

Ts,19=80 - - +46  - –70  - - 

Ts,19=50 - - –21  - +32  - - 

Tk,19=60 - - +21  - –32  - - 

Tk,19=30 - - –39  - +60  - - 

Tkon,19=80 - - - - –258  –75  +92  

Tkon,19=50 - - - - +185  +52  –66  

h=8 - - +28  - –42  - - 

h=3 - - –19  - +28  - - 

εs,19=0,9 - - +4  - –6  - - 

εs,19=0,2 - - –25  - +37  - - 

εk,19=0,9 - - +3  - –4  - - 

εk,19=0,2 - - -16  - +24  - - 

m d-in,19=0,58 - +6 - - –4  +20  - 

m d-in,19=0,54 - –4  - - +3  –13  - 

m d-ut,19=0,4 - –9  - +17  +1 –49  - 

m d-ut,19=0,33 - +2  - –3  - +10  - 

ϕut,u,19=7  - –2  - –4  +2  - - 

ϕut,u,19=13 - +2  - +4  –2  - - 

 

För m ngden  atten nga innan skr   rarna  r det  lödet a  deg  t  r  gnen  m d-ut) som 

påverkar mest på både PL18 och PL19 (Tabell 8). 

Tabell 8 Den procentuella förändringen av mängden vattenånga som finns innan skrubbrarna på 

PL18 respektive PL19. 

PL 18 PL19 

Parameterförändring Vattenånga innan 

skrubbrarna [%] 

Parameterförändring Vattenånga innan 

skrubbrarna [%] 

ṁl,18=0,14 –3  ṁl,19=0,14 +3  

ṁl,18=0,83 +3  ṁl,19=0,44 –1  

Cpd=1,4 –1  Cpd=1,4 +1  

Cpd=1,8 - Cpd=1,8 - 

Td-in=20 +3  Td-in=20 –4  

Td-in=45 –2  Td-in=45 +3 

Ts,18=80 +4  Ts,19=80 –11  

Ts,18=55 –3  Ts,19=50 +5  

Tk,18=75 +7  Tk,19=60 – 5  

Tk,18=40 –5  Tk,19=30 +8  
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Tkon,18=85 - Tkon,19=80 - 

Tkon,18=50 - Tkon,19=50 - 

h=8 +5  h=8 –6  

h=3 –3  h=3 +4  

εs,18=0,9 +1  εs,19=0,9 –1  

εs,18=0,2 –3  εs,19=0,2 +5  

εk,18=0,9 - εk,19=0,9 - 

εk,18=0,2 –3  εk,19=0,2 +4  

m d-in,18=1,30 +13  m d-in,19=0,58 –10  

m d-in,18=1,01 –33  m d-in,19=0,54 +7  

m d-ut,18=0,68 –8  m d-ut,19=0,4 +26  

m d-ut,18=0,54 +12  m d-ut,19=0,33 –5  

ϕut,u,18=5 –3  ϕut,u,19=7  - 

ϕut,u,18=13 +6  ϕut,u,19=13 - 

 

Val av NTU påverkar den reducerade driftkostnaden mest för värmeväxling av 

uppsamlat kondensat mot varmvattensystemet och minst för värmeväxling mot VS6 

med PL18. Ett högre NTU på 3 påverkar resultatet mindre än ett lägre NTU på 1 

(Figur 38). 

 

Figur 38 Procentuell förändring av den reducerade driftkostnaden för sex olika driftfall till följd av 

olika val av NTU. 
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Val av ekonomiska parametrar medför att den maximala investeringspotentialen i det 

gynnsamma fallet blir mer än dubbelt så stor som i det ogynnsamma driftfallet  

(Figur 39). 

 

Figur 39 Variationen av den maximala investeringskostnaden för tre olika driftfall och två separata 

åtgärdspaket. 

6 DISKUSSION 

Studien visar på att PL19 återanvänder 33 % av den satsade elenergin när 

värmeförluster inte kommer till användning och motsvarande siffra för PL18 är 29 %. 

Resultaten ifrån den dynamiska modellen åskådliggör att en större reduktion av 

driftkostnad kan uppnås när flera åtgärder används tillsammans. Den visar också att en 

kombination av flera åtgärder kan ge lägre reducering per åtgärd än vad summan av de 

enskilda ingreppen ger. Detta kan komma att påverka åtgärdernas kostnadseffektivitet. 

Antaganden angående mängden skrubbervatten som pumpas runt på PL18 kan vara en 

anledning till att den maximala investeringspotentialen för att värmeväxla 

skrubbervattnet på PL18 mot returvattnet på VS6 är nästan är nio gånger större än den 

som uppstår vid införandet av värmeväxling mellan skrubbervattnet på PL19 och VS6.  

Känslighetsanalyser visar på att data behöver loggas och information angående 

komponenter behöver tas fram för att få ett mer tillförlitligt resultat. De övriga 

förlusterna på PL18 och PL19 varierar vid samtliga parameterförändringar utom en, 

vilket gör det svårt att bedöma om det finns övriga förluster i den omfattningen att de 

påverkar energibalanserna över PL18 och PL19 eller om de i sammanhanget är 

försumbara. 

6.1 Delmål 1 
Energibalansen över PL19 visar att enbart 3 % av den satsade elenergin används för 

uppvärmning av VS1 via etanolförbränning. Motsvarande siffror för värmeåtervinning 

via skrubbrarna till VS8 visar att närmare 30 % av all använd elenergi återanvänds. Det 

som är värt att påpeka är att kvantiteten av energi är större via skrubberåtervinningen än 

vid etanolförbränning dock kan en tillräckligt hög temperatur erhållas i etanolpannan så 

att energi kan överföras till VS1. Om systemets totalverkningsgrad definieras som 

utnyttjad energi genom satsad elenergi kan denna för PL19 anses vara 33 % under de 

delar av året där värmeförluster från ugnar och skrubbrar inte är åtråvärda. Under de 

kallare delarna av året när ett uppvärmningsbehov finns och de avgivna 
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värmeförlusterna kommer till användning kan systemets totalverkningsgrad anses vara 

närmare 50 %. På PL18 återanvänds i dagsläget runt 29 % av den satsade elen i ugnen 

och eftertorken på PL18 till att värma de sekundära värmesystemen via skrubbrarna när 

värmeförlusterna ej är önskade. Vilket är att jämföra med de 44 % av den satsade 

elenergin som kommer till användning om det finns ett värmebehov i lokalerna där 

ugnar, eftertork, luftförvärmare samt skrubbrar finns (Figur 33). De övriga förlusterna är 

dock inte medräknade i dessa siffror eftersom det är oklart var och hur dessa uppstår. 

Dessa förluster kan bestå i att exempelvis ånga försvinner ut på inspektionsytan, att den 

smiter ut ur ugnen vid in- och utlopp av brödbanan samt via läckage på 

distributionsledningarna. Osäkerheten i använd indata kan också vara en bidragande 

faktor till att de övriga förlusterna i energikartläggningen utgör uppemot 11 % av den 

satsade elenergin på PL19 och över 21 % av den satsade elenergin på PL18, se vidare 

kapitel 6.4 (Figur 35).  

Massbalanserna över PL18 och PL19 tyder på att skrubbrarna kondenserar stor del av 

ångan i kvalmgaserna. De visar också på att det i dagsläget finns möjlighet att 

kondensera ut mer vattenånga och därmed erhålla mer energi till de sekundära 

värmesystemen (Figur 32, Figur 34). Det bör poängteras att mängden kondensat som 

vid två tillfällen uppskattats med hink av känd volym och tidtagarur varierat beroende 

på mättillfälle. Om de uppmätta värdena används för att beräkna den procentuella 

andelen vatten som kondenserat av inkommande vattenånga in i skrubbrarna enligt 

massbalanserna varierar siffrorna mellan 45-80 % på PL18 och på PL19 mellan 47-100 

%. Vilket i sin tur påverkar delmål 2 eftersom detta förändrar energibalanserna som den 

dynamiska beräkningsmodellen bygger på.  

Svåråtkomliga kvalmgaskanaler medförde att enbart kvalmflödet efter skrubbrarna i 

PL18 gick att mäta utan behov av lyftanordning och ingrepp i distributionssystemet. 

Detta medförde att mängden luft som förs in till ugnen fick uppskattas av personal på 

Barilla eftersom märkning eller dokumenterade flöden saknades. På PL19 sitter ingen 

fläkt som tillför luft i ugnen, vilket gjorde det svårt att uppskatta medelflödet av luft 

som sugs in i ugnen under ett år. Luftflödet fick därför itereras och testas fram tills en 

rimlig energi- och massbalans erhölls. Om dessa framräknade luftmängder varit helt 

mättade av vattenånga innan den förts in i ugnen och torken på PL18 respektive in i 

ugnen på PL19 så hade vattenmängderna detta inneburit varit försumbara i 

sammanhanget och därför antogs luften vara helt torr. Vilket bröd som produceras 

påverkar även den mätdata som insamlats till följd av att olika bröd kräver olika 

fukthalter och brödproduktionsmängder. Detta kan i sin tur resultera i exempelvis andra 

temperaturer på ugnsytor och utgående kondensat än de värdena som erhållits vid 

mätningstillfällena. Eftersom ingen loggning över brödproduktion fanns att tillgå är 

deg- och brödflödena i PL18 och PL19 framtagna som medelvärden som utgår ifrån de 

börvärden på produktion som eftersträvas vid de olika brödsorterna samt hur mycket av 

respektive brödsort som producerades under 2014. Samtliga av de ovanstående 

antagandena och åtgärderna har en inverkan på studiens tillförlitlighet eftersom de 

påverkar både energi- och massbalanserna, se vidare kapitel 6.4. 
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6.2 Delmål 2 
Resultaten i Figur 36 visar att förhållandet mellan reduktion av bränslebehov, 

koldioxidutsläpp och driftkostnader inte följer ett konstant mönster. När skrubbervattnet 

på PL19 värmeväxlas mot antingen varmvattensystemet eller VS6 ges nästan lika stor 

reduktion av koldioxid i ton/år som kostnadsreducering i kSEK/år medans det för övriga 

åtgärder ges en lägre reduktion av koldioxid än driftkostnader. Detta beror med stor 

sannolikhet på att det varierar mellan de olika åtgärderna vilka veckor det finns 

möjlighet att värmeväxla energi och hur fördelningen respektive vecka ser ut mellan el 

och oljeanvändning. Trots en viss variation i de olika reduktionerna visar resultaten på 

att desto större reduktionen av bränslebehovet är, desto större blir reduktion av 

driftkostnad och koldioxidutsläpp. Resultaten tyder med andra ord på att den 

ekonomiska belastningen kan minskas i takt med den ekologiska. En mer hållbar 

brödproduktion sett till driftkostnader, bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp går 

därmed att uppnå genom att införa någon eller några av de föreslagna åtgärderna. 

Vid modellskapandet försöktes en effektivitet på respektive värmeväxlare tas fram 

utifrån verkliga driftbilder som gav aktuella temperaturer in och ut ur värmeväxlarna 

samt några vattenflöden, resterande vattenflöden fick uppskattas utifrån märkning på 

pumpar. Eftersom dokumentation angående värmeväxlarnas egenskaper inte fanns att 

tillgå hos varken Barilla eller de återförsäljare som kontaktades fick areor och 

värmegenomgångstal uppskattas. Denna analys gav dock att flera värmeväxlare skulle 

inneha en effektivitet nära 100 % samt värmegenomgångstal uppemot 10 kW/m
2o

C. Ett 

exempel på detta är driftdata angående VVX15 som visade samma temperatur på det 

utgående värmevattnet ifrån VS2 som det ingående skrubbervattnet vilket tyder på att 

värmeväxlaren har en effektivitet på 100 %. Så höga effektiviteter och 

värmegenomgångstal ansågs inte vara rimliga utan ett NTU på samtliga värmeväxlare 

itererades istället fram så att modellen räknade fram ett totalt spetsbehov som 

överensstämde med statistik från 2014 med tre decimalers noggrannhet på både PL18 

och PL19. På PL18 där flera sekundära värmesystem behöver spetsvärmas ansågs 

itereringen vara klar när modellen förutom ovanstående krav på spetsbehov även 

räknade fram spetsbehovet på samtliga värmesystem med en felmarginal på högst 6 %. 

Inledningsvis beräknade den dynamiska modellen fram orimliga temperaturhöjningar på 

skrubbervattnet på både PL18 och PL19 men efter att effektivitetskoefficienten ke 

inbringats gavs trovärdiga resultat. Eftersom antaganden gjorts angående både 

värmeväxlarnas och skrubbrarnas egenskaper kan detta innebära att studiens resultat kan 

skilja sig från de som hade åstadkommits i det verkliga fallet. Ett annat antagande som 

gör att modellen inte skildrar verkligheten fullständigt är den veckovisa 

medeltemperaturen som använts i studien. Statistik angående utomhustemperaturer i 

Filipstad under 2014 påträffades ej och den närmsta geografiska platsen med 

dokumenterade temperaturer under 2014 var Kronoparken. Detta kan ha påverkat 

resultatet då det skiljer närmare 60 kilometer mellan dessa geografiska platser.  För att 

erhålla en dynamisk modell som bättre motsvarar verkligheten bör data angående 

komponenter i systemen inhämtas, utomhustemperaturer vid Barillas fabrik i Filipstad 

loggas samt tillförlitligheten på temperaturgivarna vid värmeväxlarna granskas.  

Resultaten tyder på att en större reduktion av driftkostnad kan uppnås genom att 

använda flera åtgärder tillsammans. En kombination av flera åtgärder kan även medföra 

till en lägre reduktion av investeringskostnader per ingrepp jämfört med vad summan av 

de enskilda åtgärderna givit. Detta beror på att om exempelvis VS6 värmeväxlas mot 
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först PL18 och sedan PL19 kommer PL18 att ge samma resultat som om enbart 

värmeväxling sker mellan VS6 och PL18. Dock blir inte fallet samma för PL19 

eftersom VS6 nu är förvärmt och en högre temperatur leder till lägre energi 

överföringsmöjligheter enligt ekvation 5. Ett annat fall är om värmeväxling mot 

kondensat sker samtidigt som något av PL18 eller PL19s skrubbervatten värmeväxlas. 

Genom kylning av skrubbervattnet erhålls mer kondensat som kan ledas genom en 

värmeväxlare. Dock innebär detta också att temperaturen på kondensatet blir lägre vilket 

enligt resultaten inte verkar kompenseras av det högre flödet. Enbart värmeväxling 

mellan kondensat och varmvattensystemet ger enligt Figur 36 en bränslereduktion på 

120 MWh bränsle medans kondensatvärmeväxling enbart bidrar med 74 MWh bränsle 

om skrubbervatten ifrån PL18 och PL19 förvärmer VS6 innan kondensatet värmeväxlas 

enligt driftfall 12 och 13. När värmeväxling mellan VS6 och både PL18 och PL19 skett 

har det uppsamlade kondensatet fått en temperatur som är lägre än det förvärmda VS6 

vattnet. Att vidare värmeväxla VS6 med uppsamlad kondensat är därför ointressant då 

detta enbart skulle medföra att kondensatet värms upp av VS6 innan det rinner ut i 

avlopp. 

Sammanfattningsvis så kan en högre reduktion av bland annat driftkostnader erhållas 

via en kombination av åtgärder men dessa åtgärdsförslag behöver inte vara de mest 

kostnadseffektiva. Denna studie tar ingen hänsyn till vilket åtgärdspaket som är det mest 

kostnadseffektiva utan detta är något som kan undersökas i vidare studier. 

Införande av etanolförbränning på PL18 visar på låga reduktioner av både 

driftkostnader, bränslebehov och koldioxidutsläpp jämfört med övriga åtgärder (Figur 

36). Trots de låga reduktionerna kan detta alternativ ha andra ekologiska fördelar där en 

är minskade utsläpp av etanol ifrån fabriken samt att den utvunna energin kan användas 

för att värma system som kräver högre temperaturer exempelvis VS1. 

Valet av att inte studera samtliga teoretiskt möjliga åtgärdskombinationer gjordes som 

tidigare nämnts för att begränsa studiens omfattning, dessutom är det troligtvis mer 

sannolikt att en åtgärd i taget realiseras och utvärderas innan pengar ges till nästa 

investering. Utifrån detta gjordes valet att studera sex åtgärdskombinationer som 

involverar en eller två av de individuella åtgärdsförslag som gav störst reduktion av 

driftkostnad. Värmeväxling mellan VS6 och skrubbervattnet på PL18 respektive PL19 

gav runt 37 respektive 10 gånger så stora reduktioner av driftkostnaderna jämfört med 

om värmeväxlingarna skett mellan respektive skrubbervatten och varmvattensystemet 

(Figur 36). Denna skillnad i reducerad driftkostnad medförde därmed att 

varmvattensystemet enbart ansågs vara ett ekonomiskt försvarbart 

kombinationsalternativ via värmeväxling mot det uppsamlade kondensatet. Ingen 

kombination utfördes med etanolförbränning vid PL18 eftersom det ansågs svårt att 

uppskatta hur förbränning av etanolen skulle påverka kvalmgasen innan den förs in i 

skrubbrarna.  
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6.3 Delmål 3 
Veckobehoven hos de sekundära värmesystemen ser förmodligen inte samma ut varje år 

som LCC kalkylen förutsätter. De skulle kunna bli lägre till följd av exempelvis 

varmare utomhusklimat eller bättre klimatskal, alternativt höjs behoven vid en 

ombyggnation eller försämrat klimatskal. Att uppskatta framtidsutsikterna för Barillas 

fabrik faller utanför studien och är något som framtida studer kan undersöka.  

Den maximala investeringspotentialen för att värmeväxla skrubbervattnet på PL18 mot 

returvattnet på VS6 är nästan nio gånger större än den som uppstår vid införandet av 

värmeväxling mellan skrubbervattnet på PL19 och VS6 (Figur 37). Anledningen till 

detta är troligtvis en konsekvens av att det antagna massflödet av skrubbervatten på 

PL18 nästan är tre gånger högre än det på PL19 (Tabell 1).  

I kapitel 6.2 skildrades att en kombination av åtgärder kan innebära en negativ 

synergieffekt där de individuella åtgärderna ger upphov till större reduktioner om de 

kunde summeras än vad de kombinerade åtgärdsförslagen ger. Detta återspeglas även i 

LCC kalkylen där den maximala investeringspotentialen inte förändras vid införande av 

värmeväxling mellan VS6 och kondensatet om VS6 redan förvärmts av skrubbervattnen 

på PL18 och PL19 (Figur 37). Med andra ord så skulle en investering som möjliggör för 

värmeväxling av kondensat mot VS6 i detta fall vara en ekonomisk förlust eftersom den 

inte skulle ge några extra intäkter. 

Det kan dock vara viktigt att poängtera att den här studien enbart tar hänsyn till den 

maximala investeringspotentialen, den säger ingenting om vilken investering som är 

mest lönsam. För att svara på detta hade en uppskattning behövt uträttas över bland 

annat möjlighet till rördragningar och investeringskostnader för de olika åtgärderna. 

Etanolpannan med sin låga investeringspotential kanske ändå är möjlig att få 

ekonomiskt fördelaktig om samförbränning tillsammans med PL19 skulle gå att 

genomföra. På så sätt skulle ingen ny panna behöva köpas och de 103 kSEK kunde 

främst läggas på distributionslösningar för åtgärden. 

6.4 Delmål 4 
Känslighetsanalys av energibalanserna över PL18 och PL19 visar att resultaten ifrån 

delmål 1 kan variera med upp till 258 %. De övriga förlusterna varierar vid samtliga 

parameterförändringar utom en, vilket gör det svårt att bedöma om det finns övriga 

förluster i den omfattningen att de påverkar energibalanserna över PL18 och PL19 eller 

om de i sammanhanget är försumbara. (Tabell 6, Tabell 7). Det framkom också att en 

förändring av parametrar i de flesta fall leder till att det finns mer ånga än vad det finns 

energi till att förånga. Alternativt finns det inte tillräckligt mycket ånga för att hålla den 

konstanta temperatur och entalpin som studien förutsatt. Den maximala procentuella 

förändringen på PL18 var 33 % och för PL19 var motsvarande siffra 26 % (Tabell 8). 

Känslighetsanalysen indikerar därmed att modellen är känslig för val av parametrar och 

att felaktiga antaganden angående data kan påverka resultaten. Till följd av att 

majoriteten av all data som använts vid studien varit uppskattade värden från personal 

på Barilla med osäkerheter på allt från några procents upp till rent kvalificerade 

gissningar medför detta att studiens resultat bör beaktas med försiktighet. För att uppnå 

en säkrare energikartläggning bör data angående luftflöden, degflöden, 

kondensatflöden, temperaturer på kvalm, luft, deg och ugnsytor samt fukthalt på deg ut 

ur ugnarna loggas. Denna loggning bör ske under tidsperioder där samtliga brödsorter 
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på PL18 respektive PL19 produceras på full effekt minst en gång vardera. Detta för att 

variationer i flöden och temperaturer som uppstår till följd av att olika bröd produceras 

skall kunna dokumenteras och implementeras i beräkningsmodellen.  

Ingen känslighetsanalys gjordes angående den dynamiska modellen som skapades i 

simuleringsverktyget SIMULINK eftersom den bygger på resultat från delmål 1 och 

tillförlitligheten kring resultaten i delmål 2 bör därmed vara i minst samma 

storleksordning som känslighetsanalysen visar över delmål 1. Dock fick flera 

avväganden och itereringar göras för att finna en balans mellan att ha rimliga energi- 

och massbalanser i delmål 1 eller en modell som räknar fram ett totalbehov av 

spetsenergi från VS1 som överensstämmer med energistatistik ifrån 2014. Om 

parametrar valdes så att de övriga förlusterna nästan försvann på PL18 respektive PL19 

räknade beräkningsmodellen fram spetsbehov ifrån VS1 som var flertalet gånger större 

än vad statistiken visade. Anledningar till detta kan exempelvis vara att ingen hänsyn 

tagits till hur skrubbrarna ser ut internt, att vattnets specifika värmekapacitets antagits 

vara konstant samt att spetsvärmarna vid behov alltid lyckas att värma värmevattnet i de 

sekundära värmesystemen till rätt börvärde.  

Känslighetsanalysen angående val av NTU på de planerade värmeväxlarna visar att de 

åtgärdsförslag som involverar värmeväxling med antingen det uppsamlade kondensatet 

eller varmvattensystemet har större procentuell förändring av den reducerade 

driftkostnaden jämfört med de åtgärdsförslag som innefattar värmeväxling mellan VS6 

och skrubbervatten från PL18 eller PL19 (Figur 38). Detta beror på att valet av NTU 

påverkar de åtgärder som involverar låga massflöden mest enligt ekvation 6. 

Varmvattensystemet har ett massflöde som är i storleksordningen 0,1 % av det samlade 

skrubbervattenflödet på PL18. Det uppsamlade kondensatet har en motsvarande siffra 

som under en simuleringskörning utan åtgärder inkopplade varierar mellan 0,8 och 1,6 

% av skrubbervattenflödet på PL18. Dessa lägre massflöden gör åtgärderna känsliga för 

val av NTU och för att få en bättre bild angående bland annat investeringspotentialer 

bör nya simuleringar göras efter att mer tillförlitlig data erhållits.  Det som resultaten i 

Figur 38 också visar är att val av ett högre NTU ger en större reduktion av 

driftkostnader med uppemot 10 %. Ett högre NTU bör också innebära en större 

investeringskostnad och den lägre driftkostnaden kanske inte är ekonomiskt försvarbar 

jämfört med den ökade kostnaden. Det kan också betraktas ifrån motsatt håll där en 

högre initialkostnad till följd av värmeväxlare med ett NTU på 2 istället för 1 kan 

innebära en reducering av driftkostnader med uppemot 37 % som därmed väger upp 

denna merinvestering.  

Känslighetsanalys angående val av ekonomiska parametrar visar på att den maximala 

investeringspotentialen blir 32 % lägre vid det ogynnsamma fallet jämfört med det 

normala. Motsvarande siffra för det gynnsamma fallet är 42 % högre än normalfallet. 

Eftersom arbetets omfattning inte inkluderar en ingående undersökning angående 

framtida räntor, inflation och prisutvecklingar för Barillas fabrik i Filipstad så baseras 

parametrar i känslighetsanalysen på kvalificerade gissningar. För att erhålla mer precisa 

beräkningar angående investeringspotentialerna för de olika åtgärdsförslagen bör en 

vidare studie utföras angående hur räntan, inflationen, prisutvecklingen och den 

tekniska och ekonomiska livslängden bör väljas. 
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7 Slutsats 

Denna studie visar att kvalmgasåtervinningssystemen på västra fabriken kan 

effektiviseras sett ur ett energi- och miljöperspektiv. Det finns flera 

investeringsmöjligheter som kan komma att leda till en mer hållbar brödproduktion 

genom både ekonomiska och ekologiska aspekter. Bland annat skulle skrubbervattnet på 

PL18 och PL19 kunna värmeväxlas mot det lokala värmesystemet VS6 och medföra att 

mindre energi försvinner ut genom skorstenarna.  

De värden som studien resulterat i bör ses som överslagsberäkningar eftersom 

känslighetsanalyser visar på att resultaten kan variera beroende på val av indata. För att 

uppnå mer tillförlitliga resultat i studien bör loggning av flertalet parametrar ske under 

produktion av samtliga brödsorter på PL18 och PL19 samt införskaffa 

produktinformation angående de skrubbrar, pumpar, fläktar och värmeväxlare som 

används vid kvalmgasåtervinningen på PL18 och PL19. 
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9 BILAGOR 

Bilaga A redovisar värden och beskrivningar över de parametrar som använts i  

Bilaga B. 

Bilaga B innehåller samtliga ekvationer som använts vid framtagning av de energi- och 

massbalanser som utfördes för att uppnå delmål 1. 

Bilaga C redovisar de utomhustemperaturer, andelen olja som används vid 

energitillförsel till VS1 samt energiförbrukning till ugnarna på PL18 och PL19 som den 

dynamiska modellen använder. 

Bilaga D skildrar de sekundära värmesystemens energibehov per vecka 2014. 

Bilaga E visar de börvärden på VS2, VS3 och VS6 som den dynamiska modellen antas 

använda. 

Bilaga F visar tabellerad data angående resultat ifrån delmål 2 och 3. 

9.1 Bilaga A 
Tabell 9 Värden som används vid beräkning av energi- och massbalanser för PL18 och PL19. 

Parameter Beskrivning Värde Enhet 

Au1,18 Mantelarea på ugnszon 1 vid PL 18 356 m
2 

Au1,19 Mantelarea på ugnszon 1 vid PL 19 237 m
2 

AKÅV,18 Mantelarea på skrubbrarna vid PL 18 63 m
2 

AKÅV,19 Mantelarea på skrubbrarna vid PL 19 26 m
2 

ALL1 Mantelarea på luftförvärmaren  29 m
2 

Au2,18 Mantelarea på ugnszon 2 vid PL 18 456 m
2 

Au2,19 Mantelarea på ugnszon 2 vid PL 19 237 m
2 

At Mantelarea på eftertorken vid PL18 184 m
2 

Cpd Specifik värmekapacitet för deg  1680
a 

J/Kg
o
C 

Cpv Specifik värmekapacitet för vatten  4180 J/Kg
o
C 

Cpl Specifik värmekapacitet för luft  1015 J/Kg
o
C 

h Värmeövergångskoefficient mellan solid och luft 5 W/m
2o

C 

   Förbränningsentalpi för etanol 26,7 MJ/kg 

        Entalpivärde för mättad ånga vid 70 
o
C 2626 kJ/kg 

        Entalpivärde för mättad ånga vid 75 
o
C 2635 kJ/kg 

         Entalpivärde för mättad ånga vid 115 
o
C 2698,6 kJ/kg 

         Entalpivärde för mättad ånga vid 160 
o
C 2757,5 kJ/kg 

ṁd-in,18 Degflöde in i ugn på PL18 53% TS 1,4
b
 kg/s 

ṁd-ut,18 Degflöde ut ur ugn på PL18  10% TS 0,72
b
 kg/s 

ṁd-in,19 Degflöde in i ugn på PL19  44% TS 0,56
b
 kg/s 

ṁd-ut,19 Degflöde ut ur ugn på PL19  10% TS 0,34
b
 kg/s 

ṁk,18 Kondensatflöde ut ur skrubbrar vid PL 18 0,08 kg/s 

ṁk,19 Kondensatflöde ut ur skrubbrar vid PL 19 0,12 kg/s 

ṁl,18 Luftflöde in i ugn på PL 18 0,51 kg/s 

ṁl,19 Luftflöde in i ugn på PL 19 0,33 kg/s 

Patm Det rådande atmosfärstryck vid skrubbrarna 101,3 kPa 

        Mättnadstrycket för ånga vid 75 
o
C 38,58 kPa 



II 

 

        Mättnadstrycket för ånga vid 70 
o
C 31,16 kPa 

  el,18 Elbehov till ugn och tork på PL18 2053
b
 kW 

  el,19 Elbehov till ugn på PL19 765
b
 kW 

  VS1 Energimängd avgiven till VS1 via etanolförbränning 22,3
b
 kW 

  VS2 Energimängd avgiven till VS2 via värmeväxling av 
skrubbervatten 

237,8
b
 kW 

  VS3 Energimängd avgiven till VS3 via värmeväxling av 

skrubbervatten 

270,2
b
 kW 

  VS5 Energimängd avgiven till VS5 via värmeväxling av 

skrubbervatten 

94,3
b
 kW 

  VS8 Energimängd avgiven till VS8 via värmeväxling av 

skrubbervatten 

228,8
b
 kW 

t Antal sekunder på en månad 2629800 s/månad 

Td-in Temperatur deg in i ugn på PL 18 och PL 19 35
b
 

o
C 

Td-t Temperatur på deg och vatten som förs in i 

eftertorken på PL18 

55 
o
C

 

Td-ut Temperatur deg ut ur ugn och eftertork på PL 18 och 

ugn på PL 19 

100
b
 

o
C 

Tkon,18 Temperatur på kondensat ut ur PL 18s skrubbrar 75 
o
C

 

Tkon,19 Temperatur på kondensat ut ur PL 19s skrubbrar 70 
o
C

 

TKÅV,18 Yttemperatur på PL18s skrubbrar 35 
o
C

 

TKÅV,19 Yttemperatur på PL19s skrubbrar 30 
o
C

 

Tl,k Temperatur på ingående luft till PL18s 

luftförvärmare 

30 
o
C

 

Tl,v Temperatur på ingående luft till PL18s ugn 150 
o
C

 

Tl,19 Temperatur på ingående luft till PL19s ugn 30 
o
C

 

TLL1 Yttemperatur på luftförvärmaren i PL18 40 
o
C

 

Tu1,18 Yttertemperatur på ugnszon 1 vid PL18 55 
o
C

 

Tu1,19 Yttertemperatur på ugnszon 1 vid PL19 50 
o
C

 

Tu2,18 Yttertemperatur på ugnszon 2 vid PL18 65 
o
C

 

Tu2,19 Yttertemperatur på ugnszon 2 vid PL19 60 
o
C

 

T∞,ugn Luft- och yttemperatur runt båda ugnszonerna och 

eftertork i PL18 samt PL 19s två ugnszoner 

30 
o
C

 

T∞,KÅV Luft- och yttemperatur runt PL 18s skrubbrar och 
luftförvärmare samt skrubbrarna i PL19 

25 
o
C

 

       Andelen vattenånga som luft kan bära vid 75 
o
C 0,38 kg ånga/kg 

vatten 

       Andelen vattenånga som luft kan bära vid 70 
o
C 0,28 kg ånga/kg 

vatten 

σ Stefan-Botlzmann konstant 5,67*10
-8

 W/m
2
,
 o
C

4  

εu Emissivitet på ugnszoner och eftertork i PL18 samt 

ugnszoner i PL19 

0,8 - 

ε18 Emissivitet på skrubbrar och luftförvärmaren vid 

PL18 

0,2  

ε19 Emissivitet på skrubbrarna vid PL 19 0,3 - 

ϕut,u Fukthalt i deg ut ur ugnen på PL18 7
b
 % 

ϕut,t Fukthalt i deg ut ur eftertorken 6
b
 % 

a 
(Valentas et al 1997) 

b 
(Barilla 2015) 
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9.2 Bilaga B 
I det här kapitlet redovisas samtliga ekvationer som använts vid framtagning av de 

energi- och massbalanser som utfördes för att uppnå delmål 1. PL18 och PL19 

redovisas separat med varsina kapitel med mass- och energibalanser. 

9.2.1 PL18 

9.2.1.1 Massbalanser 
Vattenflödet som följer med degen ut ur ugnen och in i torken  

(ṁvatten,u [kg vatten/månad]) beräknas enligt (B1),vattenflödet med degen  in i ugnen  

(ṁvatten,in-18 [kg vatten/månad]) beräknas enligt (B2) och utgående vatten med degen från 

torken (ṁvatten,t [kg vatten/månad])  enligt (B3).  

                               (B1) 

                                                      (B2). 

              
                      

         
       (B3) 

Mängden kvalmgaserna från ugnen (ṁånga,u [kg ånga/månad]) beräknas enligt (B4) och 

mängden  kvalmgas som bildas i torken (ṁånga,t [kg ånga/ månad]) beräknas enligt (B5). 

                                      (B4) 

                                   (B5) 

Mängden kvalmgaser som lämnar luftförvärmaren (           [kg ånga/månad]) 

beräknas enligt (B6). 

                                 (B6) 

Mängden vatten som kondenserar ut ur skrubbrarna vid PL18 (      [kg vatten/månad]) 

beräknas enligt (B7) 

                                  (B7) 

där ṁånga,ut-18 [kg ånga/månad] är mängden ånga som lämnar skorstenen enligt (B8). 

                               (B8) 

9.2.1.2 Energibalanser 
Energin som under en månad överförs via konvektion mellan ugnszon 1 och dess 

omgivande luft (  konv,u1-18 [J/månad]) beräknas enligt (B9). 

                                        (B9) 

Den konvektiva energitransporten mellan konvektionszonen på ugnen och omgivande 

luft (  konv,u2-18 [J/månad]) beräknas enligt (B10). 

                                        (B10) 
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Energi som lämnar ungen via strålning beräknas för  gns on      rad,u1-18    m nad   

enligt       oc   ör  gns on      rad,u2-18 [J/månad]) enligt (B12). 

                                  
              

      (B11) 

                                  
              

     (B12) 

Den energi som  örs in i  gnen  ia degen    deg-in,18    m nad    er knas enligt       

och den energi som lämnar degen under inspektionssträckan mellan ugnen och torken 

   f [J/månad]) beräknas enligt (B14). 

                                                                       (B13) 

                                                                    

                                  (B14) 

Energin som l mnar torken  ia degen    deg-ut,18 [J/månad]) beräknas enligt (B15). 

                                                               (B15) 

Den konvektiva energitransporten mellan eftertorken och dess omgivande luft  

   konv,t [J/månad]) beräknas enligt (B16) och energin som transporteras mellan 

eftertorken och dess omgivande ytor  ia str lning    rad,t [J/månad])  beräknas enligt 

(B17). 

                             (B16) 

                      
              

      (B17) 

Energin som förs in i ugnen via den förvärmda l  ten    luft,v [J/månad]) beräknas enligt 

(B18) 

                             (B18) 

Energin i det k alm som l mnar  ngen oc  torken    kvalm,u+t [J/månad]) beräknas enligt 

(B19). 

                                                                     

                                                                  (B19) 

Den energi som överförs från luftförvärmarens ytterhölje via konvektion  

   konv,LL1    m nad    er knas enligt       oc   ia str lning    rad,LL1 [J/månad]) enligt 

(B21). 

                                      (B20) 

                             
                 

 
    (B21) 

Mängden energi som förs in i luftförvärmaren via den kalla luften som skall förvärmas 

   luft,k [J/månad]) beräknas enligt (B22). 



V 

 

                             (B22) 

Energin i det kvalm som l mnar l  t ör  rmaren    kvalm,LL1 [J/månad]) beräknas enligt 

(B23). 

                                                                       (B23) 

Energin som överförs mellan skrubbrarnas mantelyta och omgivande luft via 

konvektion (  konv,KÅV-18 [J/månad]) beräknas enligt (B24). 

                                           (B24) 

Strålningsutbytet mellan skrubbrarnas ytterhölje och omgivande ytor  

(  rad,KÅV-18 [J/månad]) beräknas enligt (B25). 

                                      
 
             

 
    (B25) 

Mängden energi som försvinner ut i avloppet med kondensatet från kvalmgaserna i 

        k,18 [J/månad]) beräknas enligt (B26). 

                             (B26) 

Energin som  öl er med k almgasen  t  r skorstenen    kvalm,ut-18 [J/månad]) beräknas 

enligt (B27). 

                                                   (B27) 

Förl sttermen som tar   nsyn till om inte energi alansen g r i op    övrigt,18) beräknas 

enligt (B28).  

                                                                        

                          (B28) 

  



VI 

 

9.2.2 PL19 

9.2.2.1 Massbalanser 
Mängden vattenånga i det kvalm som lämnar ugnen (           [kg vatten/månad]) 

beräknas enligt (B29). 

                                         (B29) 

där             [kg vatten/månad] är vattnet som lämnar ugnen enligt (B30) och 

               [kg vatten/månad] är mängden vatten som följer med degen in i ugnen 

varje månad enligt (B31). 

                               (B30) 

                                                       (B31). 

Mängden etanol som bildas i ugnen (         [kg etanol/månad]) beräknas enligt (B32). 

         
    

  
       (B32) 

Mängden vatten som kondenserar ut ur skrubbrarna vid PL19 (      [kg vatten/månad]) 

beräknas enligt (B33). 

                                   (B33) 

där ṁånga,ut-19 [kg ånga/månad] är mängden ånga som lämnar skorstenen enligt (B34). 

                               (B34) 

9.2.2.2 Energibalanser 
Energin som under en månad överförs via konvektion mellan ugnszon 1 och dess 

omgi ande l  t    konv,u1-19 [J/månad]) beräknas enligt (B35). 

                                        (B35) 

Den konvektiva energitransporten mellan ugnszon 2 och omgivande luft  

   konv,u2-19 [J/månad]) beräknas enligt (B36). 

                                        (B36) 

Energi som lämnar ungen via strålning beräknas för ugnszon 1    rad,u1-19 [J/månad]) 

enligt (B37) och för ugnszon 2    rad,u2-19 [J/månad])  enligt (B38). 

                                  
              

      (B37) 

                                  
              

     (B38) 

 en energi som  örs in i  gnen  ia degen    deg-in,19 [J/månad]) beräknas enligt (B39). 

                                                                        (B39) 



VII 

 

Energin som l mnar  gnen  ia degen    deg-ut,19 [J/månad]) beräknas enligt (B40). 

                                                                (B40) 

Energin som  örs in i  gnen  ia l  ten    ugnsluft [J/månad]) beräknas enligt (B41). 

                               (B41) 

Energin i det k alm som l mnar  ngarna    kvalm,ugn [J/månad]) beräknas enligt (B42). 

                                                                             

                                   (B42) 

Energin i det k alm som l mnar etanolpannan    kvalm,etanol [J/månad]) beräknas enligt 

(B43). 

                                            (B43) 

Energin som överförs mellan skrubbrarnas mantelyta och omgivande luft via 

kon ektion    konv,KÅV-19 [J/månad]) beräknas enligt (B44). 

                                           (B44) 

Strålningsutbytet mellan skrubbrarnas ytterhölje och omgivande ytor  

   rad,KÅV-19 [J/månad]) beräknas enligt (B45). 

                                      
 
             

 
    (B45) 

Mängden energi som försvinner ut i avloppet med kondensatet från kvalmgaserna i 

        k,19 [J/månad]) beräknas enligt (B46). 

                             (B46) 

Energin som följer med kvalmgasen  t  r skorstenen    kvalm,ut-19 [J/månad]) beräknas 

enligt (B47). 

                                                      (B47) 

Förlusttermen som tar hänsyn till om inte energi alansen g r i op    övrigt,19) beräknas 

enligt (B48). 

                                                                           

             (B48) 

  



VIII 

 

9.3 Bilaga C 
Medeltemperaturen i Kronoparken (Tute) under 2014 baserad på daglig dataloggning 

från Andreas Cider via hemsidan Temperatur.nu 

[http://www.temperatur.nu/kronoparken-textfiler.html] 

Data angående andelen energi till VS1 som kommer från oljepannorna (ko) är baserad 

på statistik från 2014 angående energimängd ifrån elpanna till VS1 samt avläst 

bränsleanvändning av olja med en totalverkningsgrad på 80 %. 

Elbehovet (Eel) per vecka till ugnen och eftertorken på PL18 samt elbehovet till ungen 

på PL19, data är baserad på statistik från 2014. 

Tabell C Medelvärdet av utomhustemperaturen, andelen olja som används för uppvärmning av 

VS1 och elbehovet på PL18 respektive PL19 för varje vecka under 2014. 

Vecka 
Tute  
[oC] 

ko 

 [%] 
Eel,18 

[MWh/vecka] 
Eel,19 

[MWh/vecka] 

1 3,3 79 % 280,8 96,8 

2 1,2 97 % 393,1 135,6 

3 –6,3 94 % 393,1 135,6 

4 –5,5 90 % 393,1 135,6 

5 –2,5 66 % 414,9 140,1 

6 1,3 26 % 469,6 151,6 

7 2,0 29 % 469,6 151,6 

8 1,2 68 % 469,6 151,6 

9 3,0 85 % 416,5 137,1 

10 3,9 25 % 284,0 100,8 

11 4,2 8 % 284,0 100,8 

12 4,1 32 % 284,0 100,8 

13 5,3 9 % 284,0 100,8 

14 4,5 59 % 314,4 91,5 

15 5,7 21 % 319,5 89,9 

16 7,2 99 % 319,5 89,9 

17 11,1 18 % 319,5 89,9 

18 8,1 6 % 384,7 127,4 

19 6,1 0 % 433,6 155,4 

20 11,4 6 % 433,6 155,4 

21 17,0 24 % 433,6 155,4 

22 13,9 0 % 403,9 145,8 

23 15,8 0 % 226,0 87,7 

24 18,1 0 % 226,0 87,7 

25 14,1 46 % 226,0 87,7 

26 13,1 6 % 226,0 87,7 

27 16,9 0 % 203,0 131,0 

28 7 11 % 199,2 138,3 

29 19,3 0 % 199,2 138,3 



IX 

 

30 23,7 35 % 199,2 138,3 

31 20,8 90 % 276,6 141,5 

32 18,7 0 % 379,9 145,8 

33 16,1 85 % 379,9 145,8 

34 13,2 89 % 379,9 145,8 

35 13,5 0 % 379,9 145,8 

36 15,2 0 % 367,4 178,4 

37 13,9 0 % 367,4 178,4 

38 12,5 30 % 367,4 178,4 

39 9,4 12 % 367,4 178,4 

40 11,4 0 % 363,2 120,4 

41 10,0 10 % 361,5 97,3 

42 6,8 0 % 361,5 97,3 

43 8,0 0 % 361,5 97,3 

44 8,4 69 % 378,4 115,5 

45 4,9 80 % 420,6 161,1 

46 6,4 0 % 420,6 161,1 

47 3,2 68 % 420,6 161,1 

48 1,5 81 % 420,6 161,1 

49 1,8 41 % 284,2 99,1 

50 2 74 % 284,2 99,1 

51 1,4 35 % 284,2 99,1 

52 –6,1 97 % 284,2 99,1 

 

Bilaga D 
Data angående den totala energiförbrukningen för de olika sekundära värmesystemen är 

baserad på avläsningar ifrån befintliga värmemängdsmätare gjorda under 2014. 

Överstrukna siffror är korrigerade värden eftersom mätvärdena var fem gånger större än 

det årliga genomsnittet och troligtvis felaktiga. 

Tabell D Totala energiförbrukningen per vecka för fem sekundära värmesystemen. 

Vecka   behov,VS2 
[MWh/vecka] 

  behov,VS3 
[MWh/vecka] 

  behov,VS5  
[MWh/vecka] 

  behov,VS6 
[MWh/vecka] 

  behov,VS8 
 [MWh/vecka] 

1 55,8 71,2 19,9 117,3 57,4 

2 74,2 122,1 21,6 116,2 78,2 

3 87,4 143,4 20,0 127,6 87,5 

4 84,2 138,8 21,4 137,7 87,1 

5 74,9 113,3 20,7 133,3 75,8 

6 61,4 88,4 18,8 113,7 58,4 

7 67,2 95,9 23,2 119,5 66,0 

8 57,8 79,5 21,2 114,4 61,7 

9 59,1 85,0 20,0 114,6 72,0 



X 

 

10 53,9 69,8 20,0 94,0 55,0 

11 57,7 76,8 16,4 130,0 59,4 

12 53,8 70,2 25,6 137,2 56,0 

13 51,8 67,9 21,2 119,5 57,9 

14 49,1 64,2 19,8 120,0 54,8 

15 46,7 61,1 21,9 95,7 52,8 

16 34,6 68,3 9,9 97,1 59,7 

17 31,5 42,1 22,1 59,4 50,7 

18 52,8 73,5 24,2 94,6 59,8 

19 40,6 48,6 18,2 70,5 45,1 

20 17,1 20,1 14,9 38,4 27,4 

21 17,5 16,5 15,0 25,2 26,1 

22 28,7 22,5 17,1 22,6 33,8 

23 23,4 15,9 14,2 29,1 26,5 

24 25,8 17,3 17,9 30,6 32,0 

25 17,5 11,4 3,0 44,8 12,7 

26 24,6 71,7 0,2 69,7 36,2 

27 58,5 10,7 0,6 20,7 31,9 

28 45,9 9,1 7,6 12,9 16,9 

29 15,1 9,1 16,8 23,7 23,9 

30 6,7 4,9 12,9 14,5 15,3 

31 10,7 7,8 11,8 21,5 24,0 

32 19,9 12,9 13,6 23,3 29,0 

33 22,7 22,0 17,5 33,9 35,9 

34 35,4 26,8 15,4 36,2 36,3 

35 31,2 26,7 16,8 29,6 35,0 

36 25,8 32,1 15,9 31,5 40,3 

37 23,8 25,1 13,7 26,5 34,4 

38 37,5 45,7 20,5 51,7 47,9 

39 35,5 40,7 17,2 48,2 43,9 

40 35,8 36,9 17,0 53,1 40,7 

41 47,1 51 21,2 53,8 49,4 

42 51,3 56,9 20,2 74,3 49,1 

43 32,1 35 13,7 42,4 32,9 

44 49,0 57,8 18,7 76,7 50,2 

45 56,0 65,4 19,3 90,2 57,7 

46 54,3 66,4 21,2 75,9 55,9 

47 36,5 36,3 6,5 121,2 76,8 

48 38,0 57,3 17,8 125,7 62,8 

49 63,3 81,2 20,3 116,9 66,3 

50 65,5 83,9 21,5 124,6 65,8 



XI 

 

51 60,5 78,6 19,4 118,1 61,7 

52 76,9 16,4 0,6 267,0 18,1 

 

9.4 Bilaga E 
Tabell E Börvärdestemperaturen på VS2, VS3 och VS6 där Tute är den veckliga 

medeltemperaturen i Kronoparken under 2014 enligt Bilaga C. 

VS2 VS3 VS6 

Tbör [
o
C] Tute [

o
C] Tbör [

o
C] Tute [

o
C] Tbör [

o
C] Tute [

o
C] 

30 25 25 25 35 16,5 

40 10 55 0 50 0 

55 0 65 –25 70 –15 

65 –10 70 –31   

70 –25 70 –32   

 

9.5 Bilaga F 
Tabell F Reduktion av driftkostnad, bränslebehov och koldioxidutsläpp under ett år vid införandet 

av 13 olika åtgärdsförslag på västra fabriken samt den maximala investeringspotentialen som 

föreligger dessa driftfall. 

Driftfall Reducerad 

driftkostnad 

[kSEK/år] 

Reduktion av 

bränslebehov 

[MWh bränsle/år] 

Reduktion av 

CO2 utsläpp 

[ton CO2/år] 

LCC 

[MSEK] 

1 48 120 40 0,6 

2 196 500 167 2,4 

3 8 21 7 0,1 

4 40 102 34 0,5 

5 1488 3765 1261 18,3 

6 17 50 17 0,2 

7 166 512 176 2,0 

8 1630 4203 1411 20,0 

9 1645 4232 1420 20,2 

10 1630 4203 1411 20,0 

11 1645 4232 1420 20,2 

12 1661 4278 1436 20,4 

13 1675 4306 1445 20,6 

 

 


