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Sammanfattning 
Stora Enso, Skoghalls bruk är en av världens största producenter av livsmedelskartong och 

tillverkar ca 700 000 ton per år. Pappers- och massatillverkning är en energikrävande industri och 

det finns stort intresse att sänka energianvändningen i olika processer. 

Maskinsalsventilationen på kartongmaskinen KM8 är utrustad med ett värmeåtervinningssystem 

som tar tillvara på överskottsenergi från pappersmaskinens torkparti. Denna energi används 

sedan för att förvärma tilluften till maskinalen. På grund av att styrningen och driften inte 

fungerar optimalt idag måste energi tillsättas från ett ångbatteri. 

Målet med denna studie var att utreda systemet i dagsläget i form av mass- och energibalanser för 

sommaren och vintern. Som referens i utredningen användes den beräknade totala ång-

användningen över ett år.  

Utifrån kartläggningen togs åtgärdsförslag fram med syfte att sänka ånganvändningen i systemet 

som sedan utvärderades. De åtgärder som studerades var att ändra börvärdestemperaturen på 

glykolflödet, variera glykolflödet, sänka luftflödet i maskinsalen under driftstopp, sänka luftflödet 

i maskinsalen under vintern samt att installera en ackumulatortank.  

Resultatet visar att ånganvändningen i systemet kan sänkas med 72 % vilket innebär en besparing 

på 1,2 miljoner kronor per år utan att någon investering behöver göras. Den mest effektiva 

åtgärden var att använda en börvärdestemperatur i glykolsystemet som varierar med 

utetemperaturen. Att installera en ackumulatortank i systemet för att sänka ånganvändningen 

visade sig inte vara lönsamt och föreslås därför inte som åtgärd. 

Nyckelord: Värmeåtervinning, maskinsalsventilation, energilagring 
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Abstract 
Stora Enso, Skoghall’s mill is one of the largest producers of consumer board in the world and 

produces approximately 700 000 metric tons per year. Pulp- and paper manufacturing is an 

energy demanding industry and there is a large interest in lowering the energy use in different 

processes. 

The machine hall ventilation system at board machine KM8 is equipped with a heat recovery 

system which utilizes the excess energy from the machine’s dryer section. This energy is used to 

preheat the supply air to the machine hall. As a result of inaccurate control and operation, the 

system is not working at its optimum today and energy has to be added from a steam battery. 

The aim of this study is to investigate the system in its current state in terms of energy and mass 

balances during both the summer and the winter. The calculated energy derived from steam was 

used as a reference in this investigation.  

Based on the investigation, different proposals of action were made in order to lower the use of 

steam in the system. The proposals were evaluated in terms of saved energy and costs. The 

proposals evaluated were to change the set point of the temperature in the glycol system, change 

the flow in the glycol system, change the air flow in the machine hall ventilation system when the 

paper machine is not in use, lower the air flow in the machine hall during the winter and to install 

a storage tank. 

The result of the study showed that the steam use in the system could be lowered by 72 % which 

means a saving by 1.2 million SEK annually without any investment cost. De most effective 

proposal was to change the set point for the temperature in the glycol system so that it’s 

depending on the outside temperature. Installing a storage tank in order to lower the steam use is 

not profitable and is not proposed. 

Keywords: Heat recovery, machine hall ventilation, energy storage 
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1. Inledning 
Medeltemperaturen på jorden har höjts och den senaste tioårsperioden har varit den varmaste 

som någonsin uppmätts. Detta är en konsekvens av mänsklig aktivitet och utsläpp av 

växthusgaser. Jämfört med slutet på 1800-talet har idag medeltemperaturen på jorden höjts med  

0,8 °C och för att minska risken för farlig klimatpåverkan har temperaturhöjningen begränsats till  

2 °C av FN:s ramkonvention (Boberg 2014). För att hindra den globala uppvärmningen har EU 

infört klimatmål som innebär att sänka utsläpp och spara energi. Inom ramarna för EU:s 

klimatmål som ska uppnås innan 2030 ska utsläppen av växthusgaserna sänkas med 40 % jämfört 

med 1940, andelen förnybar energi ska vara minst 27 % samt att energieffektiviteten ökas med  

27 %. De två första målen är bindande på EU-nivå och de sista ses som vägledande men ska ses 

över igen 2020 (EU-upplysningen 2015).  

I Sverige står industri för en tredjedel av den totala energianvändningen. Energin i industrisektorn 

används bland annat till processer och olika stödsystem. Ungefär hälften av all den energi som 

industrin står för utgörs av massa- och pappersindustrin, andra energikrävande industrier är järn- 

och stålindustrin samt kemiindustrin (Energimyndigheten 2013).  

Skogsindustrin räknas till en av Sveriges viktigaste basindustrier och ses som en hörnsten i svensk 

ekonomi och bidrar till hög sysselsättning över hela landet. Massa- och pappersproduktion är en 

av Sveriges främsta exportvaror och upp till 90 % av all produktion exporteras och en fjärdedel 

av den förbrukade pappersmassan i EU produceras i Sverige (Skogsindustrierna 2014). Sverige är 

världens tredje största exportör av sågade träråvaror och den fjärde största vad gäller export av 

papper och massa. Exporten av svensk massa är avgörande för papperstillverkningen i länder 

som Frankrike, Tyskland och Storbritannien (Skogsindustrierna 2015). Då skogen är en naturlig 

och förnyelsebar råvara utan fossil klimatpåverkan, betraktas skogsindustrin som en viktig del i en 

hållbar utveckling. Skogsresursen är även viktig ur klimatsynpunkt då biomassan i skogen binder 

koldioxid som lagras i materialet under hela dess livstid (Skogsindustrierna 2014). 

De flesta livsmedel som konsumeras idag är förpackade. Förpackningen har till uppgift att 

skydda, hantera och transportera produkten. Förpackningen ska även ge information till 

konsumenten om produkten samt vara attraktiv för att öka dess konkurrenskraft. Papper, plast, 

glas och metall är de vanligaste förpackningsmaterialen idag (Svenskt näringsliv 2014). 

Papprets roll som informationsbärare minskar i dagens samhälle där den elektroniska 

utvecklingen växer men försäljningen av så kallat funktionellt papper ökar. Som funktionellt 

paper räknas mjukpapper, wellpapp och förpackningskartong, bland annat till förpackning av 

livsmedel. Produktionen av kartong till förpackningar har ökat med nästan 50 % sedan 

sekelskiftet och utgör nästan en tredjedel av den totala exporten inom skogsindustrin i Sverige 

(Sundström 2013). 

1.2 Stora Enso 

Stora Enso är en global producent av förnyelsebara produkter inom förpackning, biomaterial, 

träprodukter och papper. Företaget omsätter 10,2 miljarder EUR (2014) och är börsnoterat i 

Stockholm och Helsingfors. Av företagets 27 000 anställda är 4 800 anställda i Sverige, vilket gör 
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Stora Enso till Sveriges största arbetsgivare inom branschen (Stora Enso Renewable Packaging 

2015). 

Ett av Stora Ensos mål är att ersätta icke förnybara material och istället arbeta med utveckling av 

produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnyelsebara material (Stora Enso 

Renewable Packaging 2015). 

Skoghalls Bruk är en av de största producenterna av livsmedelskartong i världen. Skoghalls bruk 

är ett helintegrerat massa- och kartongbruk som tillverkar ca 700 000 ton vätske- och 

livsmedelskartong per år varav mer än 85 % exporteras. Bruket arbetar ständigt med att förbättra 

produktkvalitet och energieffektiviteten tillverkningsprocessen (Stora Enso Renewable Packaging 

2014). 

1.3 Problemformulering 

Papperstillverkning är en energikrävande process och det finns stort intresse i att minska 

energianvändningen och ta tillvara på överskottsenergi så effektivt som möjligt i hela 

tillverkningsprocessen. 

De flesta pappersmaskinerna idag är utrustade med någon form av värmeåtervinning. Det 

vanligaste är att den fuktiga och varma luften från pappersmaskinens torkparti används för att 

värma upp processvattenflöden och tilluften till maskinsalsventilationen. Men då det är vanligt att 

processen förändras över tid, leder det till att värmeåtervinningssystemet får arbeta under 

förutsättningar som kan vara långt ifrån de som det designades för (Sivill, Ahtila 2009). 

Värmeåtervinningen i en pappersmaskins torkparti är avgörande för produktionens ekonomi. En 

modern pappersmaskin använder ca 50 MW värmeenergi, varav mer än 60 % kan 

värmeåtervinnas med ett väldesignat värmeåtervinningssystem (Sivill, Ahtila 2009). 

Maskinsalen på KM8 värms upp genom återvunnen värmeenergi från frånluften från 

kartongmaskinens torkparti. Frånluften värmeväxlas först mot ett glykolsystem som används till 

uppvärmningen av maskinsalen och sedan en processvattenslinga. Idag räcker inte denna energi 

till för att täcka behovet till maskinsalsventilationen, utan färskånga måste användas för 

spetsvärmning för att glykolsystemet ska hålla önskad temperatur. Glykolsystemet måste cirkulera 

kontinuerligt för att glykolen inte ska koka. Under vintern är detta fördelaktigt då luften som ska 

tas in i maskinsalen behöver värmas. Men då detta system inte går att koppla bort, innebär det att 

luften värms upp även under sommartid vilket höjer temperaturen ytterligare när arbetsklimatet 

redan är varmt.  

På grund av produktionsförändringar och olika driftsproblem används idag ett konstant börvärde 

på temperaturen i glykolvattenkretsen oberoende av utetemperatur, vilket gör att färskånga måste 

användas även under sommartid Användningen av färskånga i ångbatteriet kan sänkas genom en 

bättre styrning av glykolsystemets börvärdestemperatur och av maskinsalsventilationens drift. 

Detta skulle innebära en sänkt energianvändning och en ekonomisk besparing för Skoghalls bruk. 

En bättre styrning av dessa system skulle även kunna innebära ett bättre inomhusklimat i 

maskinsalen till KM8. 
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Målet med denna studie är att beskriva hur systemet ser ut i nuläget i form av energi- och 

massbalanser samt den totala ånganvändningen i dagsläget. Effekten som olika åtgärdsförslag har 

på ånganvändningen i systemet i syfte att sänka kostnaderna för ånganvändningen ska även 

beräknas. 

Examensarbetet ämnar att visa förbättringspotentialen vad gäller att sänka ånganvändningen i 

värmeåtervinningssystemet och maskinsalsventilationen på KM8, Skoghalls bruk. 

1.4 Avgränsningar 

Då examensarbetet ämnar att visa på potentialen till förbättringar antas det alla komponenter i 

systemet är i drift och vid fullgod funktion. Det vill säga, studien tar inte hänsyn till driftsproblem 

eller eventuella avstängningar av vissa komponenter. 

I hela examensarbetet har det antagits att driften på KM8 är konstant och vid en produktion på  

72,5 ton/h.  

Driftdata har hämtats från perioden 2013-01-01 till 2014-12-31, vilket innebär att samtliga 

beräkningar och resultat utgår från denna period.  

  



4 
 

2. Teori 

2.1 Termodynamiska begrepp 

Termodynamik är den del av vetenskapen som handlar om energi, värme och kopplingen mellan 

energi och utfört arbete. Termodynamikens första huvudsats säger att energi inte kan skapas eller 

förstöras, utan endast omvandlas. Termodynamiska processer pågår hela tiden i vår vardag, som i 

människokroppen, i byggnaders värmesystem, i elproduktionen, i kylskåpet och i olika typer av 

motorer för att nämna några (Cengel, Boles 2002). 

2.1.1 Värmeöverföringsprinciper 

Värmeöverföring sker via tre olika mekanismer, ledning, strålning och konvektion. Drivkraften 

för värmeöverföring är en temperaturskillnad, där värmen alltid går från varmt till kallt. 

Vid ledning överförs energin från partiklar med högre energitillstånd till partiklar med ett lägre 

energitillstånd och ledning resulterar från interaktion mellan partiklarna. Ledning kan ske i fast, 

flytande och gasform (Cengel, Ghajar 2011). 

Den hastighet som energin leds genom ett material beror på tjockleken på materialet, dess 

värmeledningsförmåga samt temperaturskillnaden (1).  

�̇�𝑙𝑒𝑑𝑛 = 𝑘𝐴
𝑇1−𝑇2

∆𝑥
 [W] (1) 

Där k är materialets värmeledningsförmåga, A är ytarean, ∆𝑥 är materialets tjocklek (Cengel, 

Ghajar 2011). 

Konvektion är värmeöverföring mellan en solid och en omgivande fluid i rörelse. När fluiden 

värms upp av soliden via ledning, sjunker densiteten och en rörelse skapas då i fluiden och 

värmen sprids i området (Cengel, Ghajar 2011). 

Vid konvektion ökar värmeöverföringen med ökad hastighet hos fluiden. Värmeöverföringen 

beror på värmeövergångstalet, ytarean samt temperaturskillnaden mellan materialets yta och 

omgivningen (2) (Cengel, Ghajar 2011). 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞) [W] (2) 

Där ℎ är värmeövergångstalet, 𝐴𝑠 är ytarean, 𝑇𝑠 är yttemperaturen och 𝑇∞ är omgivningens 

temperatur.  

Konvektion delas upp i två typer, naturlig och påtvingad och dessa är kopplade till fluidens 

rörelse. Naturlig konvektion innebär att fluidens rörelse skapas av naturliga krafter som att en 

högre temperatur innebär en lägre densitet hos fluiden vilket gör det möjligt för den att stiga 

vilket innebär en rörelse. I påtvingad konvektion skapas fluidens rörelse av en fläkt eller en pump 

som då är orsaken till fluidens rörelse och hastighet (Cengel, Ghajar 2011). 

Strålning är energi som överförs genom elektromagnetiska vågor. Strålning skiljer sig från 

ledning och konvektion då det inte behövs något mellanliggande medium för att värmeenergi 

skall överföras. Alla kroppar med en temperatur över absoluta nollpunkten avger termisk 

strålning. Den maximala mängd strålning som kan avges från en yta är så kallad 
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svartkroppsstrålning. Utifrån denna definieras konstanten emissivitet ε som beskriver hur nära 

svartkroppsstrålning en yta är (Cengel, Ghajar 2011). 

Stålningsutbytet mellan två kroppar beskrivs i sambandet (3). 

�̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛 = 𝜀𝐴𝑠𝜎(𝑇𝑦𝑡𝑎
4 − 𝑇𝑜𝑚𝑔

4 ) [W] (3) 

Där 𝜀 är ytans emissivitet, 𝐴𝑠 är ytarean, 𝜎=5,67*10-8 W/m2,K4 och är Stefan-Boltzmanns 

konstant och 𝑇𝑦𝑡𝑎 och 𝑇𝑜𝑚𝑔 är ytans respektive omgivningens temperatur i Kelvin.  

2.1.2 Energiformer  

Energi kan existera i flera olika former som termisk, mekanisk, kinetisk, potentiell, magnetisk, 

kemisk och nukleär. Summan av dessa utgör den totala energin för ett system. Summan av den 

energi som är kopplad till den molekylära strukturen hos ett system och graden av molekylär 

aktivitet är kopplade till systemets interna energi (Cengel, Ghajar 2011). 

Den interna energin för ett system kan ses som en summa av den kinetiska och potentiella 

energin för molekylerna. Den del av den interna energin som är kopplad till den kinetiska energin 

hos molekylerna kallas sensibel energi, eller sensibel värme. Medelhastigheten och 

aktivitetsgraden hos molekylerna är direkt kopplad till temperaturen. Alltså innebär en högre 

temperatur att molekylerna innehar en högre kinetisk energi, vilket resulterar i att systemet 

innehar en högre intern energi (Cengel, Ghajar 2011).  

Ett systems interna energi är också kopplad till de intermolekylära krafterna mellan molekylerna. 

Dessa är det krafter som binder molekylerna till varandra och i en solid är dessa starkare än i en 

fluid. Krafterna är som svagast i en gas. När tillräckligt mycket energi tillförs ett system kommer 

inte längre de intermolekylära krafterna räcka till för att hålla ihop molekylerna vilket innebär en 

fasomvandling, det vill säga att en solid övergår till en fluid och en fluid övergår till gasform. När 

ett ämne har genomgått en fasomvandling och befinner sig i gasform, innehar det en högre intern 

energi än innan. Den interna energi som är kopplad till ett systems fas kallas för latent energi eller 

latent värme (Cengel, Ghajar 2011).  

2.1.3 Specifik värmekapacitet 

Ett ämnes specifika värmekapacitet definieras som den mängd värmeenergi som måste tillföras 

för att höja en massenhet av ämnets temperatur med en grad. Den specifika värmekapaciteten 

hos ett ämne är inte konstant, utan den är en funktion av ämnets temperatur (Alvarez 1990). 

Oftast är man intresserad av två typer av specifika värmekapaciteter, antingen vid konstant volym 

och det betecknas cv, eller vid konstant tryck som betecknas cp. Den specifika värmekapaciteten 

vid konstant volym, cv, kan ses om den energi som krävs för att för att öka en massenhet med en 

grad när volymen hålls konstant. På samma sätt är den specifika värmekapaciteten vid konstant 

tryck, cp den energi som krävs för att öka en massenhet med en grad vid konstant tryck. Den 

sistnämnda, cp är större än cv då ett system vid konstant tryck tillåts expandera och det arbete 

som krävs för att systemet ska expandera är inräknat i cp (Cengel, Ghajar 2011). 

Den specifika värmekapaciteten hos ett ämne mäts i enheten kJ/kg, ℃, eller kJ/kg, K. Det är 

viktigt att påpeka att dessa två enheter är identiska då ∆𝑇(℃) = ∆𝑇(𝐾) (Cengel, Ghajar 2011). 
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2.2 Ventilationsteori och allmänna begrepp 

Ventilationssystemet i en byggnad har flera uppgifter, det ska tillföra ny frisk luft och föra bort 

dålig och förorenad luft, motverka att föroreningar sprids i byggnaden, skapa ett undertryck 

inomhus samt i vissa fall värma eller kyla luften inomhus (Warfvinge, Dahlbom 2010). 

Det finns ett antal begrepp som är kopplade till ventilationssystem och luftbehandling. Efter att 

uteluft har passerat ett ventilationsaggregat och tillförts byggnaden kallas det för tilluft, den luft 

som förs bort rummet med hjälp av frånluftsdon kallas frånluft och när frånluften har lämnat 

byggnaden kallas luften för avluft (Warfvinge, Dahlbom 2010). 

Det luftflöde i ventilationssystemet som behövs i en byggnad eller i ett rum beror på vad rummet 

används till. I bostadshus eller kommersiella byggnader dimensioneras luftflödet efter golvyta 

eller antalet människor som vistas i rummet under en viss tid. Vad gäller andra lokaler eller 

industriella byggnader, har ventilationen främst som uppgift att föra bort föroreningar eller fukt. I 

industriella byggnader bestäms ventilationsflödet av gränsvärden på fukt eller 

föroreningskoncentrationer som bestäms av Arbetsmiljöverket (Warfvinge, Dahlbom 2010). 

2.2.1 Fläktar 

I de flesta större ventilationssystem i lokaler och industriella byggnader finns det fläktar i 

samband med både till- och frånluften. Fläktarna har till uppgift att kompensera för 

tryckmotståndet till följd av kanaler spjäll, ventilationsdon, uteluftsgaller och komponenter i 

luftbehandlingsaggregatet (Warfvinge, Dahlbom 2010). 

Det finns två typer av fläktar, radialfläktar och axialfläktar. Typ av fläkt väljs utifrån önskat 

ventilationsflöde, vilken tryckökning som är nödvändig för att kompensera för förlusterna i 

systemet, vilken ljudalstring som är tillåten och hur mycket plats som finns att tillgå (Warfvinge, 

Dahlbom 2010). 

Radialfläkten är den vanligaste typen för luftbehandlingsaggregat idag eftersom den kan skapa ett 

stort tryck och hantera stora luftflöden. I en radialfläkt strömmar luften in axiellt och trycks 

uppåt med centrifugalkraft genom skovlarna. Radialfläktens egenskaper bestäms av skovlarnas 

riktning, de är antingen framåt- eller bakåtböjda. Radialfläktar med bakåtböjda kolvar har högre 

verkningsgrad än framåtböjda skovlar och är tystare, dock kräver de större utrymme och är dyrare 

(Warfvinge, Dahlbom 2010). 

En axialfläkt ändrar inte luftens riktning. Den enklaste formen av en axialfläkt är av propellertyp 

och den skruvar fram luften. Dessa fläktar används främst när det är ett lågt tryckstegringsbehov 

(Warfvinge, Dahlbom 2010). 

2.3 Fuktig luft 

Luft i atmosfären är i princip aldrig helt torr, utan den innehåller alltid en viss mängd vattenånga. 

Vattenångan i luften påverkar olika material som stållegeringar. Även små mängder vattenånga i 

luften har en stor betydelse för människans komfort (Kreider 2001). Människor har en begränsad 

förmåga att känna av den relativa fuktigheten i omgivningen men i regel är 40 till 60 % RH 

inomhus ett riktvärde för god komfort. Vad gäller komfort så är kombinationen hög luftfuktighet 

och hög temperatur något som påverkar negativt och som människor har svårt att upprätthålla en 

god värmebalans i (Warfvinge, Dahlbom 2010). 
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Det som skiljer vattenångan i luften från andra föroreningar som förekommer i luft är att vattnet 

kan kondensera. Detta innebär att mängden vatten i luften kan variera med temperaturen på 

luften (Warfvinge, Dahlbom 2010). 

Ett ämnes partialtryck definieras som det tryck som ämnet skulle uppta om det existerade ensamt 

i en blandnings rådande tryck och temperatur. Partialtrycket för vattenånga i mättad luft kallas för 

mättnadstrycket, och beror även detta på temperaturen (Cengel, Ghajar 2011). 

Mängden vattenånga som luften innehåller kan variera från nästintill noll till ett maximum som 

beror på luftens tryck och temperatur. Tryck upp till tre atmosfärstryck kan antas följa den ideala 

gaslagen. Om man antar att luften endast består av gas så kan totaltrycket för fuktig luft beskrivas 

av Gibbs-Dalton’s lag som beskriver blandning av ideala gaser. Den säger att det totala trycket för 

en gas är lika med summan av de ingående komponenternas partialtryck. (4). 

𝑝𝑡 = 𝑝𝑙 + 𝑝𝑣 [Pa] (4) 

Där 𝑝𝑙 är luftens partialtryck och 𝑝𝑣 är vattenångans partialtryck. Då 𝑝𝑣 << 𝑝𝑙 är det möjligt att 

anta att vattenångan kan antas följa ideala gaslagen (Kreider 2001). 

Luftens vatteninnehåll, x definieras som mängden vatten per luftenhet och mäts i enheten kg 

vatten per kg torr luft, (5).  

𝑥 =
𝑚𝑣

𝑚𝑙
 [kg/kg] (5) 

Där 𝑚𝑣 är massan för vattenångan [kg] och 𝑚𝑙 är luftens massa [kg] (Warfvinge, Dahlbom 2010). 

Den relativa luftfuktigheten beskriver luftens grad av fuktmättnad och uttrycks som kvoten 

mellan aktuell mängd vattenånga och mängden vid mättnad vid rådande temperatur (6). 

𝑅𝐻 =
𝑥

𝑥𝑚
∗ 100 [%] (6) 

Där 𝑥 är aktuell mängd vattenånga [kg/kg] och 𝑥𝑚 är mängden vattenånga vid mättnad [kg/kg]. 

Den relativa fuktigheten kan även uttryckas som kvoten mellan vattenångans partialtryck och 

dess mättnadstryck (7) (Warfvinge, Dahlbom 2010). 

𝑅𝐻 =
𝑝𝑣

𝑝𝑚
∗ 100 [%] (7) 

Fuktinnehållet i luften är direkt kopplat till temperaturen och den relativa fuktigheten. Ångtrycket 

är direkt kopplat till den relativa fuktigheten genom sambandet (8), 

𝑝𝑣 =
𝑅𝐻

100
∗ 𝑝𝑚 [Pa] (8) 

Där 𝑃𝑚 är vattenångans mättnadstryck vid rådande temperatur (Cengel, Ghajar 2011). 

2.4 Värmeväxlare och värmeåtervinning 

En värmeväxlare används för att överföra värme från ett medium till ett annat. Överföringen kan 

ske mellan olika typer av medier så som gaser och vätskor. Beroende på hur värmeväxlaren är 
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konstruerad och hur strömmarna går så kan den antingen vara medströms-, motströms- eller 

tvärströmskopplad (Alvarez 1990). 

I en medströmsvärmeväxlare är alltid den kalla strömmens utloppstemperatur lägre än vad den 

varma strömmens utloppstemperatur är. Detta beror på att det uppstår ett temperaturfall över 

skiljeväggen mellan de två strömmarna för att en värmetransport ska kunna ske. Denna kan 

jämföras med en motströmsvärmeväxlare där strömmarna leds mot varandra. I denna är det 

möjligt för den kalla strömmens utloppstemperatur att vara högre än den varma strömmens 

(Alvarez 1990). 

Drivkraften för värmeöverföring är temperaturskillnaden mellan de olika medierna, vilket gäller 

även i en värmeväxlare. Hur sambandet mellan temperaturskillnaderna och flödena ser ut beror 

på värmeväxlarens konstruktion (Alvarez 1990). 

Värmeåtervinningssystem används för att ta till vara på den värme som finns i frånluften. De kan 

vara utformade på olika sätt, antingen värmeväxlas ingående luft direkt mot den varma frånluften 

i en luft-luftvärmeväxlare. Eller så används en vätskekopplad värmeväxlare så att den varma 

frånluften värmer upp en vätskekrets som sedan värmer upp ett önskat flöde (Persson 1994). 

I industriella sammanhang är värmeåtervinning ofta kopplad till att ta till vara på överskottsvärme 

från olika processer och på så sätt ta till vara på energi vilket kan göra processen mer lönsam. I en 

modern pappersmaskin som kan producera upp till 300 000 ton/år, kan 20 MW energi tas tillvara 

genom värmeåtervinning vilket motsvarar upp till 50 % av den energi som tillförs i 

pappersmaskinen. Detta innebär att värmeåtervinningen har en stor påverkan på hela ekonomin i 

papperstillverkningen (Sivill, Ahtila et al. 2005). 

Sivill och Ahtila (2009) studerade möjligheterna att öka effektiviteten hos värmeåtervinnings-

systemet. Under vintertid var den mest effektiva åtgärden att byta plats på två processflöden som 

värmeväxlas mot den utgående frånluften från torkpartiet. Under sommartid var istället den 

effektivaste åtgärden att öka kapaciteten på cirkulationspumpen samt öka fuktinnehållet på den 

utgående frånluften. 

Värmeväxlarsystem är oftast designade utifrån antagandet att parametrarna hålls konstanta över 

tid under normala driftförhållanden. Dock är det vanligt att driftförhållandena förändras över tid i 

form av produktionshastighet och slitage på komponenter. Därför är det viktigt att upptäcka när 

systemet inte längre fungerar optimalt för att undvika stora kostnader till följd av detta 

(Pettersson, Söderman 2007). 

Även om torkpartiet i pappersmaskinen är inneslutet i en kåpa avges det ändå alltid en viss 

mängd värme till omgivningen. Studier har gjorts som både analytiskt och genom simuleringar 

utreder hur luftrörelserna ser ut i en maskinhall med en pappersmaskin. På det sättet kan man 

välja var man ska placera frånluftsdon i maskinsalen som kan ta tillvara på den varma luften till 

följd av värmeläckaget från pappersmaskinen (Tanasić, Jankes et al. 2011). 
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2.5 Energilagring 

Anledningen till att lagra energi är att det sällan är ekonomiskt lönsamt att dimensionera ett 

system efter det högsta förväntade effektbehovet. Genom att installera ett energilager är det 

möjligt att jämna ut obalansen mellan tillgänglig energi och energibehov (Alvarez 1990). 

Termisk energilagring spelar en viktig roll vad gäller att utnyttja förnybar energi samt vid 

användning av värmeåtervinningssystem. Det gör det möjligt att justera variationer i tid och rum 

samt de olikheter som ofta finns mellan energitillgång och behov (Li, Wang et al. 2014). 

Det finns stort intresse i att ta tillvara på överskottsvärme inom industrin och mycket forskning 

har lagts på det under de senaste decennierna. I och med den ekonomiska utvecklingen har 

energianvändningen konstant ökat inom industriella processer vilket har lett till att stora mängder 

lågvärdig värmeenergi årligen går till spillo vilket i sin tur påverkar miljön negativt. Genom att ta 

till vara på den lågvärdiga energin på rätt sätt kan denna bli en resurs som leder till minskad 

användning av primärenergi (Li, Wang et al. 2014). 

Det vanligaste sättet att lagra energi idag är genom att lagra energi i form av värme. Detta gör det 

möjligt att lagra gratisenergi när det finns tillgängligt, till exempel solvärme eller annan 

gratisvärme som finns tillgänglig i till exempel industrin. Genom att göra detta kan behovet av 

spetsaggregat till värmen minskas och på så vis minskar kostnaderna för inköpt energi samt 

miljöpåverkan (Alvarez 1990). 

Det finns även möjlighet att lagra energi under längre perioder, så kallad säsongslagring. Denna 

sker via värmelager i jord, borrhållslager, gropmagasin eller i bergrum (Alvarez 1990). 

Volymen av ett energilager som ska innehålla en viss mängd sensibel energi beräknas med 

sambandet mellan fluidens densitet, temperatur och värmekapacitet, (9). 

𝑉 =
𝑄

𝜌∗𝑐𝑝∗𝑇𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙
 [m3] (9) 

Energilagring delas upp i olika typer utefter hur lång tid energin lagras. Korttidslagring innebär 

att energin lagras i något dygn oftast är det max en vecka. Denna typ av lagring sker ofta via 

hetvatten i ståltankar, så kallade ackumulatortankar. I enskilda hus är volymen på 

ackumulatortankar ca 10 m3 medan den kan vara upp mot 40 000 m3 eller mer vid 

fjärrvärmeanläggningar (Alvarez 1990). 

Det finns olika typer av lagring av värmeenergi. De vanligaste är i form av sensibel eller latent 

värme. Den sensibla innebär att energi lagras i vatten eller i sten. Denna är den lättaste att 

implementera i redan befintliga system men den har en låg energilagringsdensitet (ESD) ungefär 

2-30 kWh/m3. Ett latent energilager som använder till exempel is har en högre ESD men då 

förångningstemperaturen är lägre innebär det en lägre värmefaktor (COP) under laddning. För 

båda dessa typer av lager finns det en förlustfaktor som påverkar det totala resultatet. Detta ligger 

till grund för den forskning som nu sker inom att ta fram andra typer av energilagringsmetoder 

(Zhang, Li et al. 2014). 

Numera forskas det på att ta fram termokemiska energilager som har en högre 

energilagringsdensitet än traditionella energilager. En form av termokemiskt energilager är det 
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termokemiska sorptionsenergilagret (TSES) som baseras på en solid-gas termokemisk 

sorptionsprocess. Energin lagras där i form av kemisk potential som kommer från termokemisk 

sorption av solid-gas som arbetar i par. Enligt exergianalys är denna form av energilagring mer 

effektiv än de som används idag (Li, Wang et al. 2014). 

Traditionella metoder för att ta till vara på lågvärdig värme innebär att värmeväxlare används för 

att förvärma förbränningsluft eller processvatten. Under senare år har även värmepumpar tagits 

fram som kan återvinna lågvärdig värme för att sedan uppgradera den till högre temperaturer (Li, 

Wang et al. 2014). 

2.6 Papperstillverkning 

Papper består av cellulosafibrer som binds till varandra för att bilda ett ark. Pappret kan även 

bestå av olika fyllnadsmedel som till exempel lera eller krita. Tillverkningen sker genom att 

träfibrer och vatten mals samman efter behov till det aktuella pappret. Blandningen späds med 

processvatten och fördelas jämnt över en plastduk som kallas viraduk. Hastigheten på viraduken 

bestämmer produktionshastigheten. Pappersarket bildas när vatten sugs bort genom viraduken 

(Gavelin 1990). 

I det kommande steget ska pappret pressas för att mekaniskt avvattnas. Detta sker genom att 

pappersarket pressas mellan roterande valsar. I detta steg ökas torrhalten till 35-50 %. För att 

avlägsna resterande vatten och då öka torrhalten till ca 90-95 % torkas pappersarket i torkpartiet. 

Det finns olika typer av torkpartier, som bestäms av vilken typ av papper som ska tillverkas. 

Skillnaden mellan presspartiet och torkpartiet är att i torkpartiet avlägsnas vattnet genom 

avdunstning, vilket är en mycket energikrävande process. När pappret har nått önskad torrhalt 

går det vidare till eventuell bestrykning och sedan till virapartiet där den färdiga produkten rullas 

upp (Gavelin 1990). 

2.6.1 Torkning av papper 

Det finns flera olika typer av torkningsmetoder för papper. Dessa väljs beroende på vilken typ av 

papper som ska produceras. Exempel på några torkar är mångcylindertorken som är vanligast vid 

papperstorkning i Sverige, IR-torkning, fläkttorkning, Yankeecylindertorkning, genom-

blåsningstorkning och påblåsningstorkning (Stenström 2006). 

På KM8 på Skoghalls bruk produceras vätskekartong och kartongmaskinen är utrustad med en 

mångcylindertork. Mångcylindertorkning är en typ av kontakttorkning där värme överförs från 

cylinderytan till pappersbanan via ledning.  

En mångcylindertork består av mellan 40-90 torkcylindrar med en diameter på 1,5 - 1,8 meter, 

ofta tillverkade av gjutjärn och dimensionerade för tryck upp till 1 000 kPa. Cylindrarna värms 

upp med kondenserande ånga med olika ångtryck. Temperaturen på torkcylindrarna regleras med 

ångtrycket inne i cylindrarna. Ett högre ångtryck innebär en högre temperatur.  

Pappersbanan pressas mot cylinderytorna med hjälp av torkviror och viraledvalsar. Ett högt 

viratryck eftersträvas då detta innebär en god värmeöverföring från cylinderyta till pappersbana.  

Ångan distribueras via olika ånggrupper som är kopplade i serie med stigande ångtryck med start i 

pappersmaskinens torrända. Det innebär att de första cylindrarna pappersbanan kommer i 
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kontakt med har en lägre temperatur än de sista. Vanligtvis varierar ångtrycket i cylindrarna 

mellan 100 kPa i de första till 200 kPa i den sista gruppen. Detta görs för att pappret ska torkas 

jämnt, annars finns risken att pappersytan torkar och krymper, men det finns fortfarande vatten 

kvar inne i fiberväggarna. En principskiss för komponenterna i en mångcylindertork visas i  

Figur 1. 

 

Figur 1 Komponenter i en mångcylindertork, bearbetad från (Stenström 2006) 

Mångcylinderpartiet innesluts av en kåpa där lufttillståndet kan regleras med hjälp av ett 

ventilationssystem. Det finns ofta en värmeåtervinnare i anslutning för att ta till vara på värmen i 

frånluften. För att optimalt fördela tilluften i torkpartiet används blåslådor. Blåslådorna fördelar 

luften jämt i torkpartiet och ser till att lufthastigheten följer pappersbanans rörelse. Blåslådorna 

ser även till att ett undertryck skapas så att pappersbanan hålls fast mot torkviran, vilket leder till 

en säkrare banföring och mindre risk för banbrott (Gavelin 1990). 

Paltakari, Karlsson (1997) studerade effekten av att installera blåslådor i ett torkparti, jämfört att 

inte ha några. I pilotskala testades en blåslåda av ”Cylinder Blow Box” (CBB) för att kunna se 

inverkan blåslådor har på avdunstningseffekten. Resultatet visade att avdunstningshastigheten 

ökade med upp till 15 % till följd av att installera blåslådor. Effekten visade sig vara störst i 

början av torkpartiet, det vill säga när pappersbanan innehåller störst mängd vatten (Paltakari, 

Karlsson et al. 1997). 

2.6.2 Ventilationssystem i mångcylindertorkar 

I en mångcylindertork är ventilationssystemets främsta uppgift att transportera bort vattenångan 

och säkerställa att den inte kondenserar på viktiga ytor. Uppvärmningen av inkommande luft till 

ventilationssystemet står för ca 15 % av den värme som krävs för att torka pappret (Gavelin 

1990). 

Principerna för ventilationssystemet i en mångcylindertork visas i Figur 2. 
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Figur 2 Torkkåpan och luftens distributionssystem bearbetad från (Stenström 2006) 

Beskrivning av torkkåpans ventilationssystem sker nedan utifrån numreringen i Figur 2 

(Stenström 2006). 

1. Inkommande luft till torkkåpan som hämtas under taket i maskinhallen. 

2. Luften förvärms genom värmeväxling med den fuktiga utgående luften från torkkåpan. 

3. Förvärmning av inkommande luft sker i ytterligare ett steg med luft-ånga värmeväxlare. 

4. Luft från vakuumpumpar blandas med inkommande luft. 

5. Den varma, torra luften tillförs via blåslådor mellan och under cylindrarna för att föra 

bort fuktig luft och säkerställa en jämn torkprocess. 

6. Luft läcker in i kåpan från källaren. 

7. Den fuktiga luften med en lägre densitet än den torra luften samlas i den övre delen av 

torkkåpan. 

8. Energin i den utgående luften tas till vara på genom värmeåtervinning och uppvärmning 

av inkommande luft. Energin används även för att värma upp maskinhallen. 

9. Den utgående luften från en andra värmeväxlare når en skrubber där den fuktiga luften 

kommer i kontakt med kallt vatten, vilket kyler luften och fukten kondenserar. 

10. Den avkylda och mättade luften lämnar byggnaden genom skorstenen. 

11. Uteluft som används till ventilationen av maskinhallen. 

12. 13. Förvärmning och ventilation av maskinhallen. 

Avdunstningshastigheten är direkt kopplad till tillståndet hos omgivande luft då drivkraften för 

vattentransporten från pappret är skillnaden i ångtryck mellan pappret och omgivande luft. Detta 

innebär då att om temperaturen i pappret höjs, så höjs även ångtrycket i pappret vilket leder till 

snabbare avdunstning. Detta beskriv i (10), mellan ytans och omgivningens ångtryck (Fellers, 

Norman 1996). 

�̇� = ℎ𝑚𝑎𝑠𝑠𝜌𝐴𝑆(𝜔𝐴,𝑠 − 𝜔𝐴,∞) [kg/s] (10) 
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Där produkten  ℎ𝑚𝑎𝑠𝑠𝜌𝐴𝑆 kallas mass transfer conductance och har enheten kg/m2s (Cengel, Ghajar 

2011). 

En förbättringsmöjlighet vad gäller energibesparing kan vara att öka vatteninnehållet i frånluften. 

Kong och Liu (2012) studerade effekterna av att höja fuktinnehållet i frånluften från 0,10 kg 

vatten/kg torr luft, till 0,14 kg vatten/kg torr luft. Det visade att den specifika 

värmeanvändningen kunde sänkas med 4,6 %. Detta åstadkoms genom att justera fläktarna och 

det ledde även till att fläktarnas elbehov minskade med 32 %. 

En annan studie av Laurijssen och De Gram (2010) visar att genom att öka temperaturen på 

luften i torkpartiet så att daggpunkten ökar från 50 °C till 70 °C, kan energianvändningen minskas 

med mer än 8 %. En ökad lufttemperatur innebär också en ökad värmeåtervinning från 

frånluften. Studien har undersökt möjligheten att ta tillvara på så mycket energi genom 

värmeåtervinning som möjligt genom att både värma tilluft med den, men också värma 

processvatten. Dessa åtgärder tillsammans med optimering av ventilationssystemet gav en 

minskning av energibehovet i ventilationssystemet med 32 % jämfört med ett referenssystem. 

Ett annat alternativ att effektivt ta tillvara på energi i ventilationssystemet är att installera en 

mekanisk värmepump vilket studerades av Abrahamsson och Stenström (1997). Resultaten från 

studien visade att det var möjligt att återvinna upp till ca 26 % av det totala värmebehovet. 

Återbetalningstiden på detta system uppskattades till ca 3 år.  

2.8 Maskinsalsventilation inom papperstillverkning 

Maskinsalsventilationens främsta uppgift är att förse lokalen med en tillräcklig luftmängd för att 

säkerställa att all fukt som alstras från processen och avges till omgivningen, transporteras bort på 

ett effektivt sätt. Även om den största mängden fukt som alstras i processen finns inne i den 

slutna torkkåpan och transporteras bort via torkkåpans ventilationssystem, är det stora mängder 

fukt som avges till omgivningen. Detta sker dels via läckage från torkkåpan, men framförallt från 

vatten som avdunstar från våtändan av pappersmaskinen som inte är innesluten. 

Maskinsalsventilationens uppbyggnad baseras på att man vill undvika att vatten återförs från 

våtändan till den färdiga produkten som är placerad i torrändan. Därför placeras antingen alla 

eller de flesta frånluftsfläktarna i samband med våtändan av pappersmaskinen. Tilluftsfläktarna är 

jämt placerade längs hela pappersmaskinen, Figur 3. 

 

Figur 3 Principer för maskinsalsventilation där luftflödet leds från torrändan till våtändan 
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Detta innebär att luftens rörelse går från torrändan till våtändan och justeras via fördelningen av 

frånluftsfläktarna. Tilluften till maskinsalen passerar utvändigt placerade takaggregat där luften 

vid behov förvärms till ett på förhand bestämt börvärde på tilluften. Vanligt är att tilluften 

förvärms via ett värmesystem som använder värmeåtervinning från den varma och fuktiga 

frånluften i torkpartiet. 

Värmeöverföringen från den fuktiga torkluften till värmeåtervinningssystemet sker främst genom 

kondensation. Kondensation sker endast när värmeväxlarens yttemperatur än lägre än luftens 

daggpunkt och beror därför helt på förhållandena som råder vid tillfället (Sivill, Ahtila 2009). 

Jankes och Tanasic (2011) kom fram till att det fans två stora källor till förlust av energi i 

samband med pappersmaskinen och dess ventilationssystem. 14 382 kW släpptes ut i atmosfären 

efter att det hade passerat det befintliga värmeåtervinningssystemet. Ytterligare 4 430 kW släpptes 

ut i atmosfären via maskinsalsventilationen via luft med temperaturer mellan 58-75 ℃ och ett 

fuktinnehåll på 30-40 g/kg.  
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3. Metod  
Driftdata till samtliga beräkningar har hämtats från perioden 2013-01-02 till 2014-12-31. Arbetets 

genomförande delades upp i två huvuddelar, den första var att kartlägga det befintliga systemet 

och den andra att räkna på olika förbättringsmöjligheter.  

Kartläggningen av det befintliga systemet baserades på medelfall över sommaren respektive 

vintern för att ta hänsyn till variationer över årstiderna. Denna metod styrks av Sivill och Ahtila 

(2009) som också räknade på ett sommar- respektive vinterfall för att ta hänsyn till skillnaderna 

mellan årstiderna.  

3.1 Systembeskrivning KM8 

På KM8 på Stora Enso, Skoghalls bruk produceras vätskekartong. Maskinen har en årskapacitet 

på 440 000 ton. Kartongmaskinen består av ett formningsparti, ett viraparti, ett pressparti, en 

mångcylindertork, två stycken IR-torkar, ett bestrykningsparti och till sist ett upprullningsparti.  

De flesta komponenterna till kartongmaskinens luftbehandlingssystem och diverse annan 

utrustning är placerad på en mellanvåning intill maskinsalen som kallas mezzanineplanet. Här 

finns även de flesta komponenterna till glykolsystemet placerade som cirkulationspumpar, 

expansionskärl, ångventiler och tryck- och temperaturgivare. 

Torkpartiet är utrustat med tre ventilationssystem som har till syfte att föra bort det avdunstade 

vattnet från torkkåpan. Tilluften i system 1 värms upp genom att luften passerar tre ångbatterier. 

I system 2 och 3 värmeväxlas först uteluften direkt mot den utgående frånluften, där finns också 

möjlighet att blanda luftflödet med luft från IR-torkarna. Sedan värms tilluften ytterligare med ett 

ångbatteri för att tilluften ska nå önskad temperatur, Figur 4.  

 

Figur 4 Principskiss för ventilationssystem och värmeåtervinning KM8 
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Förutom att frånluften värmeväxlas med inkommande uteluft, passerar den även två 

vätskekopplade värmeväxlare. Den första är kopplad till en glykolvattenkrets som används för att 

förvärma maskinsalsluften. Den andra värmeväxlaren är kopplad till en processvattenslinga. 

Glykolsystemet är det värmeåtervinningssystem som används för att ta till vara på den energirika 

frånluften från pappersmaskinens torkparti. Energin används till att förvärma tilluften till 

mezzanineplan och maskinsalen till pappersmaskinen KM8. När värmeåtervinningen inte räcker 

till för att bibehålla önskad temperatur i kretsen samt när det sker driftstopp finns ett ångbatteri 

som fungerar som spetsvärme. En principskiss av systemet visas i Figur 5 där även temperaturen 

vid olika positioner definieras.  

 

Figur 5 Principskiss över glykolsystemet samt benämningar för temperaturer vid olika positioner 

Temperaturen 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜,1 är den inställda börvärdestemperaturen, 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,2 är den temperatur 

glykolflödet har efter att ha värmt upp tilluften till mezzanineplanet, 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,3 är temperaturen 

efter att glykolflödet har värmt upp tilluften till maskinsalsventilationen och är därmed den 

temperatur glykolflödet har när det får in i värmeåtervinningssystemet. 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,4 är den 

returtemperatur glykolflödet har efter att ha passerat värmeåtervinningssystemet. 

Vätskan i glykolsystemet består av 70 % vatten och 30 % glykol som fungerar som 

frostskyddsmedel. Systemet är uppbyggt av ett rörsystem av rostfritt stål med rörklassen 10 C och 

är dimensionerade för tryck på 10 bar.  

Maskinsalen har en volym på ca 235 000 m3 med pappersmaskinens volym borträknad. 

Ventilationssystemet i maskinsalen är dimensionerat för 1,0 x 106 m3/h under maximal drift, 

vilket motsvarar en omsättning på ca 4,3 ggr/timme (Lundberg, Holmstén 2007). 

Uppmätta värden och benämningar på variabler i systemet visas i Tabell 1, glykol- och luftflöden 

är konstanta över året och temperaturerna varierar beroende på årstid. 

  

 

 

   

𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,1 

𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,2 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,3 

𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,4 
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Tabell 1 Processdata, benämningar och mätvärden 

Processdata Benämning Uppmätt värde 

Flöde glykolsystem VÅV 1  �̇�𝑉Å𝑉 1 76 kg/s 

Flöde glykolsystem VÅV 2  �̇�𝑉Å𝑉 2 54 kg/s 

Flöde glykolsystem VÅV 3  �̇�𝑉Å𝑉 3 24 kg/s 

Flöde glykolsystem totalt  �̇�𝑡𝑜𝑡,𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙 154 kg/s 

Flöde tilluft maskinsal  �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙,𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 332 kg/s 

Flöde frånluft maskinsal  �̇�𝑓𝑟å𝑛,𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 301 kg/s 

Flöde tilluft mezzanineplan  �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙,𝑚𝑒𝑧𝑧 30 kg/s 

Temperatur glykol innan VÅV sommar  𝑇3,𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟 58 °C 

Temperatur glykol efter VÅV sommar  𝑇4,𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟 63 °C 

Temperatur glykol innan VÅV vinter  𝑇3,𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 34 °C 

Temperatur glykol efter VÅV vinter  𝑇4,𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 58 °C 

Utetemperatur sommar  𝑇𝑢𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟 20 °C 

Utetemperatur vinter  𝑇𝑢𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 2 °C 

 

Tilluftsflödet i maskinsalen fördelas via 23 stycken takaggregat och frånluftssystemet består av 11 

stycken frånluftsfläktar.  

Glykolsystemet är utrustat med avluftare för att kunna avlägsna luft i systemet och på så sätt 

undvika korrosionsskador på komponenterna. Bruket har haft problem med läckor i 

takaggregaten sedan de ökade glykolhalten från 20 % till 30 %. I instruktionerna till avluftarna är 

det angivet att dessa är dimensionerade för en glykolhalt på upp till 50 % förutsatt att 

systemtrycket är minst 0,2 bar. Detta innebär att om systemtrycket är över 0,2 bar ska inga 

läckage ske (Holmstén 2014). 

Slutsatsen angående avluftningen i systemet som är gjord i rapporten KM8, AHR-system är att de 

läckage som inträffat beror på att systemtrycket har varit för lågt. Luft tar sig även in i systemet 

via avluftarna genom att det är ett undertryck i rörsystemet. Denna luft skadar då komponenter i 

systemet och kan orsaka läckage (Holmstén 2014). 

Enligt standarden SS-EN 12828 bör förtrycket motsvara systemets statiska höjd *0,3 bar för att 

säkerställa ett övertryck i systemets högsta del. För ventilationsanläggningar bör man lägga på 

totalt +0,5 bar över systemets statiska höjd vilket motsvarar 3,5 bar (Holmstén. L 2014). 

Under de senaste två åren som driftdatan finns för visar en tryckgivare placerad intill 

expansionskärlet att förtrycket i systemet varierar mellan 0,11 Bar och 2,50 Bar. Medelvärdet 

ligger på 0,95 Bar. Detta innebär en stor risk för läckage i systemets högsta delar. 

Den ekonomiska besparingen av att minska ångförbrukningen beräknades utifrån 

marginalkostnaderna för energi som har specificerats av Stora Enso. Denna utgår från 

marginalkostnaden för inköpt biobränsle och värdet av mottryckskraftproduktion och elcertifikat. 

Kostnaden enligt denna modell är 65 SEK/GJ för 3-barsånga och 66 SEK/GJ för 10-barsånga. I 

detta arbete räknades det med att 3-barsånga används i systemet.  
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3.1.2 Styrning av temperatur i glykolsystemet 

Idag styrs temperaturen i glykolvattenkretsen mot ett konstant börvärde på 70 °C oberoende av 

utetemperatur, detta har skett till följd av olika driftproblem i glykolsystemet. Innan 

driftproblemen uppstod användes en börvärdestemperatur på glykolflödet som varierade med 

utomhustemperaturen enligt en styrning som var dimensionerad efter effektbehoven till 

maskinsals- och mezzanineplansventilationen. 

Styrningen av börvärdestemperaturen på glykolflödet innebär två olika driftfall beroende på om 

utetemperaturen är under eller över 6 °C. Om utetemperaturen är under 6 °C följer 

börvärdestemperaturen i glykolen sambandet (11). 

𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,1 = 58 − (𝑇𝑢𝑡𝑒 ∗ 2) [℃] (11) 

Om utetemperaturen överstiger 6 ℃, används istället sambandet (12). 

𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,1 = 50 − (𝑇𝑢𝑡𝑒 ∗ 2/3) [℃] (12) 

3.2 Antaganden 

Under samtliga beräkningar har den specifika värmekapaciteten antagits vara konstant. 

Felmarginalen varierar beroende på ämne, för vattenånga är felmarginalen mindre än 9 % mellan 

20-100 °C. För luft är denna felmarginal endast 0,2 % och för en glykolblandning som innehåller 

30 % glykol och 70 % vatten ligger felmarginalen på 3 %.  

Den högsta felmarginalen ligger hos vattenånga. Denna utgör endast 2 % av luftens volym vilket 

är den enda den påverkar. På samma sätt antogs densiteten vara konstant. Denna felmarginal 

ligger i storleksordningen 4 %. 

Värmeförlusterna från rören i glykolsystemet försummades då dessa ligger i storleksordningen 

0,04 MW/meter rör vilket endast är 0,2 % av den totala avgivna effekten från glykolsystemet. 

Denna energi förs även tillbaka direkt till maskinsalen då dess förluster avges till omgivningen 

som är maskinsalen. 

Transmissionen, alltså värmeläckaget genom väggarna är under vinter som max 40 W/m2 när 

utetemperaturen är -10℃. Väggkonstruktionen består av olika typer av sammansättningar och 

resultatet är räknat på den med minst isolering, där väggen består av 230 mm betong och 80 mm 

mineralull. Den totala värmeförlusten ligger på mindre än 0,2 MW under vintern och är ännu 

mindre under sommaren. På vintern motsvarar transmissionsförlusterna 1,5 % av energin som 

lämnar maskinsalen via frånluften. 

Stationära förhållanden för energibalansen över glykolsystemet samt för värmebalansen för 

maskinsalen har antagits. Det har också antagits att ett driftstopp varar i snitt 6 timmar och att de 

inträffar 100 gånger om året.  

3.3 Energibalans glykolnät 

En energibalans gjordes över glykolsystemet för att kunna identifiera vilka energiflöden som finns 

samt dess storlek i syfte att kartlägga det befintliga systemet. Två olika balanser gjordes, en för 
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sommaren och en för vintern. Data till energibalanserna hämtades från DCS-kort från bruket 

som sparar driftdata. 

Samma metod har använts av Kong, Liu (2012) som också har genomfört en energibalans för att 

kartlägga energiflöden inom en konventionell mångcylindertork. Denna visade på vilka förluster 

som fanns och vart storleken på energiflöden i förhållande till varandra fanns. Resultatet från 

energibalansen användes för att föreslå förbättringar.  

Den energi som tillförs glykolsystemet kommer från de tre värmeåtervinnare som är kopplade till 

torkkåpan i pappersmaskinen samt ångbatteriet som fungerar som spetsvärmare.  

För att beräkna energin som avges till maskinsalsventilationens takaggregat användes flödet i 

systemet och temperaturskillnaden innan och efter takaggregaten. Mezzanineplansventilationen 

ligger före maskinsalsventilationen, därför måste effektbehovet för denna först beräknas. Utifrån 

det kunde sedan temperaturen efter mezzanineplansventilationen beräknas med antagandet att 

temperaturen i glykolsystemet håller det angivna börvärdet på 70 °C. 

Tilluftstemperaturen på mezzanineplan var satt till 18°C enligt processpecifikationer och 

utetemperaturen beräknades som ett medelvärde på utelufttemperaturen under sommar- och 

vintermånaderna som fanns uppmätta från Skoghalls driftdata. Mätningar fanns att tillgå från en 

tvåårsperiod som beräkningarna utgår från. Effektbehovet för mezzanineplan beräknades som 

den effekt som behövde tillsättas för att höja uteluftens temperatur till önskad tilluftstemperatur 

under sommaren respektive vintern, (13). 

�̇�𝑚𝑒𝑧𝑧 = �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙,𝑚𝑒𝑧𝑧 ∗ 𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ (𝑇𝑢𝑡𝑒 − 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙,𝑚𝑒𝑧𝑧) [W] (13) 

Där �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙,𝑚𝑒𝑧𝑧 är ventilationsluftens massflöde till mezzanineplan och 𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡 är luftens specifika 

värmekapacitet. När effektbehovet till mezzanineplan var känd användes denna till att beräkna 

den temperatur glykolflödet hade efter mezzanineplansventilationen och som då var 

inloppstemperaturen till maskinplansventilationen genom (14). 

𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,2 = 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,1 −
�̇�𝑚𝑒𝑧𝑧

𝑐𝑝𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙∗�̇�𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙
 [℃] (14) 

Där 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜,1 är den temperatur glykolvärdet har innan mezzanineplansventilationen, det vill säga 

systemets börvärdestemperatur på 70℃. 

Maskinsalens effektbehov beräknades sedan med (15) där temperaturskillnaden motsvarar 

sänkningen från 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,3 till returtemperaturen som finns tillgänglig i driftdatan från respektive 

årstid.  

�̇�𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 = �̇�𝑡𝑜𝑡,𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙 ∗ 𝑐𝑝𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙 ∗ (𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,3 − 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,2) [W] (15) 

Den effekt som tillförs systemet från respektive värmeväxlare i värmeåtervinningssystemet 

beräknades med den totala temperaturhöjning som värmeåtervinningssystemet åstadkommer 

under sommaren respektive vintern, (16). 

�̇�𝑉Å𝑉 = �̇�𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙 ∗ 𝑐𝑝𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙 ∗ (𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,4 − 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,3) [W] (16) 
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Eftersom ångbatteriet används som spetsvärmare är den avgivna effekten från denna lika med 

effektbehovet till maskinsalsventilationen och mezzanineplan minus den tillförda effekten från 

värmeåtervinningen, (17). 

�̇�å𝑛𝑔𝑎 = �̇�𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 + �̇�𝑚𝑒𝑧𝑧 − �̇�𝑉Å𝑉 [W] (17) 

Även denna har beräknats för sommaren respektive vintern. 

3.5 Fuktbalans maskinsal 

Fuktbalansen för maskinsalen utgår från att fukthalten i maskinsalen är konstant samt att den fukt 

som alstras från processen är konstant. De få mätningar som finns angående fukthalten i 

frånluften visar att denna är konstant vilket också har antagits i beräkningarna. 

Tanasić och Jankes (2011) hävdar att temperaturen och fuktinnehållet i luften inne i maskinsalen 

är direkt kopplade till förhållandena utomhus. Detta styrker vikten av att göra en fuktbalans för 

att visa på hur utomhusförhållandena påverkar lufttillståndet i maskinsalen.  

Väderdata hämtades från SLU FältForsk och ett medelvärde av temperatur och relativ fuktighet 

togs för sommaren respektive vintern för en femårsperiod (Sveriges lantbruksuniversitet 2015). 

Medelvärdet för den relativa fuktigheten, RH under vintern beräknades till 89 % och under 

sommaren till 75 %.  

Beräkningen av ångans mättnadstryck vid respektive temperatur gjordes med sambandet (18) 

(Bridgeman, Aldrich 1964). 

𝑃𝑚 = 10(5,08354−1663,125)/(𝑇−45,622) [Pa] (18) 

Där T är lufttemperaturen i Kelvin. 

Vatteninnehållet i luften, x beräknades sedan med (19) (Bridgeman, Aldrich 1964). 

𝑥 = 0,622 ∗
(

𝑅𝐻

100
)∗𝑃𝑚

1,013−(
𝑅𝐻

100
)∗𝑃𝑚

 [kg/kg] (19) 

Detta resulterade i att vatteninnehållet i uteluften under vintern beräknades till 0,003 kg/kg och 

0,009 kg/kg under sommaren. Den relativa fuktigheten i luften beror av dess temperatur enligt 

Mollier-diagrammet. Därför kan luften ha en högre relativ fuktighet under vintern, men luften har 

ett lägre vatteninnehåll än under sommaren. 

Den mängd fukt som avges till maskinsalen till följd av processen är enligt tidigare studier 

bestämd till 11 900 kg/h. Eftersom det antas konstant produktion så gäller denna fuktmängd 

över hela året.  

Mätningar finns inte tillgängliga på fuktinnehållet i frånluften. Däremot finns en mätning på 

lufttillståndet nära takhöjd i maskinsalen vid ett tillfälle som visade att vatteninnehållet, x i luften 

var 0,02121 kg/kg torr luft, denna har använts under både sommar och vinter. Detta innebär att 

fuktbalansen inte beräknas under stationära förhållanden, då inte samma mängd fukt förs bort 

från maskinsalen som tillförs via tilluften och processen. 
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3.4 Värmebalans maskinsal 

Maskinsalen värms upp genom att tilluften värms upp via värmebatterier samt att processen 

alstrar stora mängder värme till omgivningen.  

Den effekt som tillförs maskinsalen via tilluften, är densamma som beräknades i energibalansen 

för glykolslingan (12).  

Den effekt som tillförs maskinsalen via tilluften beror på luftens fuktinnehåll i form av att luftens 

densitet och specifika värmekapacitet höjs med ökande fuktinnehåll. Vatteninnehållet i tilluften 

baserades på resultaten från fuktbalansen och beräknades som en procenthalt av fukt i luften.  

Tilluftens densitet beräknades som en kombination av luft och vattenånga för sommaren 

respektive vintern, (20). 

𝜌𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 = % 𝑓𝑢𝑘𝑡 ∗ 𝜌𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛å𝑛𝑔𝑎 + (1 − % 𝑓𝑢𝑘𝑡) ∗ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 [kg/m3] (20) 

På samma sätt beräknades tilluftens specifika värmekapacitetet med hänsyn till fuktinnehållet, 

(21). 

𝑐𝑝𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 = % 𝑓𝑢𝑘𝑡 ∗ 𝑐𝑝𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛å𝑛𝑔𝑎 + (1 − % 𝑓𝑢𝑘𝑡) ∗ 𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡 [kJ/kg,°C] (21) 

Studien A Static Energy Model of Conventional Paper Drying for Multicylinder Paper Machines 

visar att en normal pappersmaskin som är utrustad med en vanlig mångcylindertork har förluster 

till omgivningen på 195 kJ/kg producerat papper (Kong, Liu 2012). Dessa förluster tillför värme 

till maskinsalen och när pappersmaskinen KM8 producerar som mest, 72,4 ton/h blir den 

avgivna effekten till omgivningen 3,9 MW enligt det sambandet. 

I och med att det inte finns mätningar gjorda på frånluftens tillstånd, sätts den avgivna effekten 

till 3,9 MW över hela året och värmebalansen justeras med värmen som lämnar maskinsalen via 

frånluften så att denna går jämt ut. 

När utetemperaturen är högre än den inställda tilluftstemperaturen på 18 °C kommer tillufts-

temperaturen i maskinsalen bli samma som utetemperaturen. Det innebär att varma dagar kan 

tilluftstemperaturen vara så hög som 27 °C. Medeltemperaturen under sommarmånaderna är 

dock 20 ℃ vilket gör att denna temperatur används när värmebalansen beräknas. 

Den energi som förs bort från maskinsalen via frånluften beräknas som summan av tillförd 

energi till maskinsalen, (22). 

�̇�𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡 = �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 + �̇�𝑃𝑀 [W] (22) 

Där �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 är den energi som tillförs maskinsalen via tilluften samt �̇�𝑃𝑀 är den energi som 

avges från pappersmaskinen till omgivningen i form av förluster. 

3.5 Nuvarande ånganvändning 

För att kunna beräkna besparing till följd av åtgärdsförslag beräknas först den totala 

ånganvändningen över ett år, vilken kan användas som referens. Till detta hämtades mätningar på 

utetemperaturen från en ettårsperiod där ett mätvärde tagits varje dag. 
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Utifrån de aktuella utetemperaturerna beräknades effektbehoven till mezzanineplan och 

maskinsalen. För att ta reda på temperaturhöjningen som värmeåtervinningssystemet kunde 

åstadkomma vid olika returtemperaturer gjordes en modell av värmeväxlarna där glykolen värms 

av utgående torkluft i ChemCad. Olika temperaturer testades i modellen för att ta fram en 

samband mellan inkommande temperatur i värmeåtervinningssystemet och temperaturhöjningen 

som åstadkoms av värmeväxlarna. Driftsfall specificerade av tillverkarna till värmeväxlarna 

användes för att ta fram ett UA-värde som användes i modellen och hölls konstant. 

Modelleringen gjordes för en motströmsvärmeväxlare för att vara så nära verkligheten som 

möjligt.  

Det samband som togs fram för temperaturhöjningen i värmeväxlarna som funktion av ingående 

temperatur visas i Figur 6. 

 

Figur 6 Temperaturhöjningen i samtliga värmeväxlare i värmeåtervinningen som funktion av 

inloppstemperaturen 

Som figuren visar så avtar temperaturhöjningen med ökande temperatur på det kalla flödet, alltså 

sjunker värmeväxlarnas verkningsgrad med ökande temperatur på det kalla flödet. 

När den ingående temperaturen i värmeväxlaren överstiger 55 °C sjunker verkningsgraden och 

temperaturhöjningen blir lägre. Därför togs ett samband fram som gäller när temperaturen 

befinner sig mellan 30 och 55 ℃ vilket kan antas anta linjärt med ökande temperatur. För 

temperaturer över 55 ℃ approximerades temperaturhöjningen till ett tredjegradspolynom som 

beskrev temperaturhöjningen för de högsta temperaturerna. 

Sambandet som togs fram användes för att beräkna hur temperaturen 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,4 varierade med 

olika utetemperaturer över året. Ånganvändningen som krävdes för att bibehålla inställt börvärde 

beräknades sedan som den effekt som behöver tillföras från att höja 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,4 till inställt börvärde 

som i nuläget är inställt till 70 °C, (23). 

�̇�å𝑛𝑔𝑎 = �̇�𝑡𝑜𝑡,𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙 ∗ 𝑐𝑝𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙 ∗ (70 − 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,4) [W] (23) 

y = -0,84518344x + 60,49484617 
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Ånganvändningen beräknades för varje mätvärde under ett års tid, alltså 365 stycken. För de 

dagar som Q̇ånga < 0 innebar det att överskott fanns tillgänglig och ingen ånga behöver tillsättas 

och räknades då inte med i ånganvändningen. Den totala ånganvändningen under ett år 

beräknades sedan genom att summera ångbehovet för varje dag och multiplicera det med 24 för 

att få resultatet i MWh. 

3.5 Driftstopp 

I normalfallet pågår ett driftstopp mellan 6 och 8 timmar och inträffar ca 100 gånger per år. 

Under dessa är inte pappersmaskinen igång och det finns därför ingen tillgång till 

värmeåtervinning. Under denna period måste ångbatteriet kompensera för all effekt som behöver 

tillsättas.  

Under ett driftstopp ska alltså ångbatteriet åstadkomma temperaturhöjningen från den 

temperatur glykolflödet har efter maskinsalsventilationen, 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,3 till det inställda börvärdet på 

glykolslingan, 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,1. När energin till ett driftstopp beräknades användes driftdata som loggade 

utetemperaturen var 12:e minut.  

För att beräkna kostnaden för ett driftstopp i form av ånganvändning, beräknades den effekt som 

måste tillsättas för att nå önskat börvärde från den temperatur som glykolen har efter 

maskinsalsventilationen. Detta då ingen värmeåtervinning finns att tillgå under ett driftstopp, och 

temperaturhöjningen som ska åstadkommas enbart med hjälp av ångbatteriet.  

Vid beräkningen av ånganvändningen vid driftstopp användes mätningar på utetemperaturen 

tagna var 12:e minut. Detta för att kunna ta hänsyn till svängningar i temperaturen inom tiden för 

ett driftstopp. Utetemperaturen påverkar ångbehovet i form av att energibehovet till 

mezzanineplanet och maskinsalen, (24).  

�̇�å𝑛𝑔𝑎,𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑡. = �̇�𝑡𝑜𝑡,𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙 ∗ 𝑐𝑝𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙 ∗ (70 − 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,3) [W] (24) 

Ångförbrukningen beräknades för fyra slumpvalda dagar, en för varje årstid. Ett medelvärde av 

dessa togs för att beräkna vad ett driftstopp i genomsnitt kostar i form av ånga som måste 

tillsättas systemet när värmeåtervinning inte finns tillgänglig.   

För att beräkna den totala ånganvändningen till följd av driftstopp användes den beräknade 

ånganvändningen för ett genomsnittligt driftstopp och multiplicerades med antalet driftstopp per 

år som har antagits vara 100 stycken. 

3.6 Förbättring av befintligt system 

När systemet dimensionerades vid pappersmaskinens byggnad 1996, skulle värmeåtervinningen 

från torkpartiet vara tillräckligt för att förse maskinsalsventilationen med energi. Ångbatteriet 

skulle endast fungera som komplement då pappersmaskinen inte var i drift vilket innebär att 

ingen energi kunde tas upp via värmeåtervinningen. Vartefter att produktionen i maskinen ökat 

och olika driftproblem har uppkommit i ventilationssystemet har styrningen kommit att se helt 

annorlunda ut.  
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Anledningen till detta kan vara flera, driftproblem som uppstått efter läckage i systemet och att 

det har uppstått kondensproblem på väggar i maskinsalen, främst under de kalla tiderna på året 

och en åtgärd mot detta kan ha varit att öka temperaturen i glykolsystemet. 

3.6.1 Varierande temperaturstyrning 

Det finns en styrning som reglerar börvärdestemperaturen i glykolsystemet beroende på 

utetemperaturen sedan tidigare. För att ta reda på hur mycket ånga som kan sparas genom att 

använda denna beräknades skillnaden mellan den energi som krävs för att bibehålla 

börvärdestemperaturen och den ”gratisenergi” som finns att tillgå från värmeåtervinningen.  

Ånganvändningen vid varierande börvärde beräknades på samma sätt som med ett fast börvärde, 

(23). Det som skiljer sig är 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,1 som i detta fall varierar med utetemperaturen enligt angivet 

samband i avsnitt 3.1.2.  

För att sedan beräkna mängden sparad ånga till följd av att använda varierande styrning istället 

för ett fast börvärde på 70 °C beräknades skillnaden i ångförbrukning mellan de två fallen.  

3.6.2 Varierande flöde genom värmeåtervinningssystemet 

Genom att variera flödet genom värmeväxlarna i värmeåtervinningssystemet finns det möjlighet 

att ytterligare reglera temperaturen på glykolflödet. Under sommaren kan detta utnyttjas genom 

att flödet sänks genom värmeåtervinningen för att sänka temperaturen på glykolflödet. Under 

vintern när ångan behöver tillsättas för att klara att kompensera för utomhustemperaturen kan 

flödet ökas för att få ut mer effekt från värmeåtervinningen. 

Sambandet mellan glykolflödet och temperaturhöjning togs fram genom ChemCad-modellen där 

olika flöden testades i modellen som procent av nuvarande flöde. Effekten som flödet kunde 

tillföra beräknades sedan med (25). 

�̇�𝑉Å𝑉 = �̇�𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙 ∗ 𝑐𝑝𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙 ∗ ∆𝑇 [W] (25) 

Temperaturhöjningen kommer bli högre för ett lägre flöde, men effekten som flödet innehar 

beror på massflödet och blir lägre för ett lägre flöde. 

Genom att ändra flödet i systemet, minskas även eleffektbehovet till cirkulationspumpen. 

Sambandet mellan flöde och eleffekt till cirkulationspumpen tas ifrån affinitetslagarna och visas i 

(26). 

�̇�1

�̇�2
=

𝑛1

𝑛2
 (26) 

Där �̇� är luftflödet i m3/s och 𝑛 är pumpens varvtal. Sambandet mellan varvtal och eleffekt visas 

i (27). 

𝑃1

𝑃2
= (

𝑛1

𝑛2
)

3
 (27) 

Där P är pumpens eleffektbehov (Warfvinge, Dahlbom 2010). 

Genom att kombinera (26) och (27) fås sambandet: 
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𝑃1

𝑃2
= (

𝑛1

𝑛2
)

3
 (28) 

Genom sambandet kan förhållandet mellan nuvarande eleffekt och den nya beräknas utifrån 

sambandet mellan nuvarande och det nya flödet. 

3.6.2 Varierande luftflöde 

De finns två möjligheter att variera luftflödet i maskinsalens ventilationssystem, det ena är att 

utifrån fuktbalansen sänka luftflödet under vintertid och det andra är att sänka luftflödet under 

driftstopp. 

Under ett driftstopp står maskinen stilla vilket innebär att ingen fukt alstras från processen. Idag 

är hastigheten på fläktarna konstant vilket innebär att mer luft än vad som behövs används till 

ventilationssystemet. 

För att beräkna ångbesparingen till följd av att sänka luftflödet under driftstopp användes 

antaganden och beräkningar från ett genomsnittligt driftstopp.  

Utifrån fuktbalansen framgår att 33 % mindre fukt går in i maskinsalen under vintermånaderna 

jämfört med sommarmånaderna. Detta ger upphov till att det är möjligt att minska tilluftsflödet 

med 30 % under vintermånaderna och ändå säkerställa att samma mängd vatten fortfarande kan 

transporteras bort från lokalen.  

Besparingen av ånga till följd av att sänka luftflödet under vintertid beräknades genom att ett nytt 

effektbehov för maskinsalsventilationen beräknades för månaderna december till februari. 

Effektbehovet för uppvärmningen av ventilationsluften är direkt kopplat till massflödet av luft 

som ska värmas. Detta i sin tur påverkar temperaturen 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,3 som är den temperatur 

glykolflödet har efter att ha förvärmt tilluftsflödet i maskinsalsventilationen. Det nya värdet på 

𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,3 användes sedan för att beräkna den nya mängden energi som måste tillsättas i form av 

ånga (24) där temperaturen efter värmeåtervinningssystemet beräknades som funktion av 

𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,3 som beskrivdes i Figur 6. 

Genom att sänka tilluftsflödet under vintermånaderna då vatteninnehållet i uteluften är lägre 

minskas värmebehovet till luften, dessutom sänks även eleffekten till fläktarna. Sambandet mellan 

eleffekt och luftflöde beräknades med affinitetslagarna på samma sätt som pumpeffekten 

beräknades, (26)-(28). 

3.5.4 Installation av ackumulatortank 

Genom att installera ett energilager i systemet är det möjligt att ta till vara på den överskottsenergi 

som finns att tillgå när värmeåtervinningen tar upp mer energi än vad som behövs för att värma 

glykolflödet till önskad börvärdestemperatur. Energin som finns lagrad ska sedan kunna användas 

när det finns ett effektbehov, det vill säga när energin från värmeåtervinningen inte räcker till för 

att nå önskad temperatur på glykolsystemet. Detta ska då kunna leda till en minskad användning 

av ånga som spetsvärmare. 

Det har räknats med att ett sensibelt energilager i form av en ackumulatortank som innehåller 

varmt vatten ska användas eftersom det är lättast att implementera i ett redan befintligt system 
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som detta och att tekniken för att installera och att driva detta är minst komplicerad. Det är 

därför rimligt att anta att det skulle fungera i detta system. 

Tanken innehåller en viss volym vatten och är utrustad med värmeväxlare för både laddning och 

urladdning av energi. Det innebär att tanken innehåller en viss volym som är konstant och 

energin överförs endast via temperatur genom värmeväxlarna. 

Ackumulatortanken ska även kunna användas vid driftstopp då ingen energi finns att tillgå från 

värmeåtervinningen så att energi i första hand tas från ackumulatortanken och när denna inte 

räcker till ska ångbatteriet sättas in. 

Även om inte ackumulatortanken räcker till att helt ersätta ångbatteriet under driftstopp och 

temperatursvängningar, gör denna att behovet av ånga minskar. 

Utifrån driftdata och modellen gjord i ChemCad är det rimligt att anta att medeltemperaturen är 

65℃ då det är denna temperatur glykolflödet har i genomsnitt efter värmeåtervinningen.  

Hur temperaturen i tanken förändras beror på den tillförda effekten, effektbehovet som används 

från tanken samt förlusterna till omgivningen i form av värmeläckage, (29). 

𝑑𝑇𝑡𝑎𝑛𝑘

𝑑𝑡
= �̇�𝑖𝑛 − �̇�𝑢𝑡 − �̇�𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟  [℃] (29) 

Där är �̇�𝑖𝑛  den tillförda effekten, alltså överskottsenergin från värmeåtervinningen. �̇�𝑢𝑡 är det 

effektbehov som tas ut från tanken och som ska användas för att ersätta ångan. Förlusterna från 

tanken till omgivningen, �̇�𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 beräknas utifrån tankens U-värde som beskrivs hur 

välisolerad denna är, dess ytarea samt skillnaden mellan tankens temperatur och omgivningens 

temperatur. 

Skulle tankens volym dimensioneras efter att den skulle täcka hela eller en viss del av behovet, 

skulle dess volym bli orimligt stor. Därför valdes en tankvolym som var genomförbar att 

installera i form av utrymme som finns tillräckligt och vad gäller rimlig investeringskostnad. Den 

tankvolym som valdes var 44 m3 vilken räknades med att fördelas på fyra seriekopplade tankar 

med en diameter på 2 meter och en höjd på 3,5 meter. 

Förlusterna från tankarna beräknades genom att först beräkna konstruktionens U-värde utifrån 

dess materialuppbyggnad. En välisolerad ackumulatortank kan ha 90 mm mineralull och är 

uppbyggd av 4 mm galvaniserad plåt.  

Värmeledningsförmågan för de båda materialen är 0,046 W/m,K för mineralullen och 15,1 

W/m,K för plåten (Cengel, Ghajar 2011). 

En konstruktions värmemotstånd RT mäts i enheten m2K/W och beräknas som summan av varje 

enskilt lagers värmemotstånd samt övergångsmotståndet mellan konstruktionen och omgivning. 

Ett enskilt skikts värmemotstånd Ri beräknas som kvoten mellan dess tjocklek och dess 

värmeledningsförmåga (30) (Petersson 2009). 

𝑅𝑖 =
𝑑𝑖

𝜆𝑖
 [m2K/W] (30) 
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U-värdet för konstruktionen beräknas sedan som det inverterade värdet av RT (31). 

𝑈 =
1

𝑅𝑇
 [W/m2K] (31) 

U-värdet för ackumulatortanken beräknades till 2,13 W/m2K (Petersson 2009). 

Den totala avgivna effekten från ackumulatortanken beräknas med (32). 

�̇�𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝑡𝑎𝑛𝑘 − 𝑇𝑜𝑚𝑔) [W] (32) 

Omgivningens temperatur, 𝑇𝑜𝑚𝑔 antas vara 22℃ och den totala ytarean beräknades till 88 m2. 

Den beräknade förlusttermen användes sedan i (29) för att beräkna temperaturförändringen i 

ackumulatortanken. 

Under ett driftstopp tillförs ingen energi i ackumulatortanken, det innebär att temperaturen i 

tanken sjunker med tiden. Det är endast när temperaturen i tanken är högre än temperaturen i 

glykolsystemet som energi kan tillföras. Den effekt som kan avges från ackumulatortanken till 

glykolflödet beräknas beroende på temperaturskillnaden mellan temperaturen i tanken och 

glykolflödet (33). 

�̇�𝑡𝑎𝑛𝑘 = �̇�𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙 ∗ 𝑐𝑝𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙 ∗ (𝑇𝑡𝑎𝑛𝑘 − 𝑇𝑔𝑙𝑦𝑘𝑜𝑙,1) [W] (33) 

Medeltemperaturen i ackumulatortanken antas vara 65 ℃, vilket utgår från den temperatur som 

glykolen har efter värmeåtervinningen enligt driftdata och beräkningar. 
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4. Resultat 
Resultatet innefattar en utredning av systemet som det ser ut idag, resultat till följd av olika 

förbättringsförslag och slutligen ett åtgärdsförslag med besparing.  

4.1 Utredning av nuvarande system 

Den första delen av studien visar en kartläggning av systemet i dagsläget för att sedan kunna visa 

på förbättringsmöjligheter. 

4.1.1 Energibalans glykolsystem  

Den energi som tillförs i glykolsystemet kommer från de tre värmeåtervinnarna som är kopplade 

till frånluftssystemet på torkkåpan samt ångbatteriet som agerar som spetsvärmare. Den mängd 

energi som tillförs systemet via värmeåtervinningen skiljer mellan sommaren och vintern. 

Systemet har en högre returtemperatur från takaggregaten och därmed blir temperaturhöjningen 

som åstadkoms av värmeåtervinningen lägre. Eftersom värmebehovet är lägre under sommartid 

behövs även en mindre mängd spetsvärme i form av ånga tillsättas. 

Storleken på energiflödena under sommar respektive vinter in och ut ur glykolsystemet visas i 

Tabell 2. 

Tabell 2 Energibalans över glykolsystemet för vintern respektive sommaren 

Energi in Vinter Sommar Energi ut Vinter Sommar  

VÅV 1  7 MW 2 MW Maskinsalsventilation 20 MW 7 MW 

VÅV 2 5 MW 2 MW Mezzanineplansventilation 1 MW 0,02 MW 

VÅV 3  2 MW 1 MW     

Total VÅV  14 MW 5 MW     

Ångbatteri 7 MW 3 MW    

TOTALT 21 MW 7 MW TOTALT 21 MW 7 MW 

 

Energibalanserna för glykolsystemet visas schematiskt i Figur 7 och Figur 8 där även 

temperaturerna vid olika positioner i systemet framgår. 
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Figur 7 Energibalans över glykolsystemet under vintern 

 

Figur 8 Energibalans över glykolsystemet under sommaren 

Andelen energi från värmeåtervinningen och ångbatteriet skiljer sig mellan sommaren och vinter. 

Hur detta samband ser ut visas i Figur 9. 
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Figur 9 Tillförd effekt från respektive energikälla 

Som Figur 9 visar utgör värmeåtervinningen en större andel av den totala energin till 

glykolsystemet under vintern än sommaren.  

4.1.2 Fuktbalans maskinsal 

Ventilationssystemet i maskinsalen har till främsta uppgift att effektivt föra bort fukt som alstras 

under processen från maskinsalen så att inte kondensation sker och skadar viktiga delar eller 

väggelement. 

Fukt tillförs maskinsalen främst via processen, men också via tilluften. Den fukt som uteluften 

innehåller skiljer sig kraftigt mellan årstiderna. Storleken på flödena av vatten till och från 

maskinsalen visas i Tabell 3. 

Tabell 3 Fuktbalans över maskinsalen för vintern respektive sommaren 

Vatten in Vinter Sommar Vatten ut  Vinter Sommar 

Tilluft  3 200 kg/h 10 900 kg/h Frånluft 16 200 kg/h 16 200 kg/h 

Pappersmaskin  11 900 kg/h 11 900 kg/h       

            

TOTALT  15 000 kg/h 22 700 kg/h TOTALT  16 200 kg/h 16 200 kg/h 

 

Fuktbalansen visas schematiskt för vintern och sommaren i Figur 10 respektive Figur 11. 
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Figur 10 Fuktbalans över maskinsalen under vintern 

 

 

Figur 11 Fuktbalans över maskinsalen under sommaren 

4.1.3 Energibalans maskinsal 

Maskinsalen värms främst upp av pappersmaskinen, men energi tillförs även genom tilluften som 

förvärms innan den blåses in. Då konstant produktion antas kommer värmen som avges från 

pappersmaskinen vara konstant över året, men energin som tillförs via tilluften varierar. Storleken 

på dessa visas i Tabell 4. 
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Tabell 4 Energibalans över maskinsalen 

Energi in  Vinter Sommar Energi ut Vinter Sommar 

Maskinsalsvent.tilluft 6 MW 7 MW Maskinsalsvent. frånluft 10 MW 11 MW 

Pappersmaskin  4 MW 4 MW    

        

TOTALT 10 MW 11 MW TOTALT 10 MW 11 MW 

 

Energibalansen för maskinsalen visas schematiskt i Figur 12 och Figur 13. 

 

Figur 12 Energibalans för maskinsalen under vintern 

 

Figur 13 Energibalans över maskinsalen under sommaren 

4.1.4 Driftstopp 

Ett driftstopp som varar i 6 timmar förbrukar i genomsnitt ca 30 MWh ånga vilket motsvarar en 

kostnad på 7 500 kr per stopp. Under ett år motsvarar detta en kostnad på 749 000 kr. 
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Under sommarens varma dagar när utetemperaturen är varmare än den inställda 

tilluftstemperaturen är effektbehovet noll, vilket innebär att dessa driftstopp inte har någon 

kostnad i form av ånga. Men när utetemperaturen sjunker och går under tilluftstemperaturen 

kommer ångbatteriet slås på direkt och kostnaden går upp. Dessa svängningar ska 

ackumulatortanken kunna kompensera för.  

Under en riktigt kall dag när utomhustemperaturen ligger i snitt på -20 ℃ förbrukas 95 MWh 

ånga under ett driftstopp på 6 timmar. Detta kostar 22 000 kronor. I detta driftsfall kommer inte 

ackumulatortanken kunna minska ångförbrukningen lika mycket som under sommaren, då det 

över lag är kallare och det inte finns samma möjligheter att ladda ackumulatortanken med 

överskottsenergi. 

4.2 Förbättringar 

De olika förbättringarna som har till syfte att sänka ånganvändningen i systemet presenteras 

nedan, de utvärderas sedan i form av mängd sparad ånga de ger upphov till samt vilken 

ekonomisk besparing de innebär. 

4.2.1 Temperaturstyrning 

Idag styrs temperaturen av börvärdestemperaturen i glykolnätet mot ett fast värde på 70 °C. Den 

har tidigare varierat med utetemperatur, men efter läckage och diverse driftproblem styrs den idag 

mot ett konstant börvärde, oavsett utetemperatur. Figur 14 visar börvärdestemperaturen i 

glykolflödet när det är inställt på det fasta börvärdet vilket är fallet idag, och den föreslagna 

åtgärden när det varierar med utetemperaturen. 

 

Figur 14 Glykoltemperatur som funktion av utetemperaturen under ett år samt nuvarande fasta börvärde 

Om börvärdestemperaturen ställs in på varierande enligt Figur 14 så kan 3 730 MWh ånga per år 

sparas vilket motsvarar ca 874 000 kr. 

4.2.2 Varierande flöde i glykolsystemet 

Genom att variera glykolflödet i systemet finns det möjlighet att under sommartid begränsa den 

tillförda effekten från värmeåtervinningssystemet genom att sänka flödet och under vintern finns 

en möjlighet att öka flödet för att kunna få ut en större effekt från värmeåtervinningssystemet. 
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Hur den tillförda effekten från värmeåtervinningssystemet varierar med glykolflödet visas i Figur 

15. 

 

Figur 15 Tillförd effekt från värmeåtervinningssystemet som funktion av glykolflödet 

Figuren visar även effekten av att minska flödet genom värmeåtervinningen under sommaren för 

att minska temperaturen i systemet och därmed minska risken för att tilluften värms upp när 

temperaturen är hög ute. 

Ökas flödet med 20 % kommer pumpeffekten som krävs öka med 27 %, på samma sätt sänks 

pumpeffekten med 78 % om flödet sänks med 40 % av det nuvarande flödet. 

4.2.3 Installation av ackumulatortank 

Genom att installera en ackumulatortank i systemet kan överskottsenergi tas till vara på när för 

mycket energi tas upp av glykolen. Denna kan sedan användas i första hand vid banbrott eller 

andra driftstopp av pappersmaskinen, men även användas för att täcka upp behovet istället för 

att använda ångbatteriet. 

Genom att göra på detta sätt kan problematiken med ett stort värmeöverskott under sommaren 

som nu leder till hög maskinsalstemperatur, motverkas. 

En tank med en volym på 44 m3 (volymen kan delas upp på 5 seriekopplade tankar) kan rymma 

3,3 MWh energi räknat att 0 ℃ är referenstemperaturen då medeltemperaturen är 65 °C i tanken 

vilket är rimligt då returtemperaturen ofta ligger nära den temperaturen. 

Ett förslag på hur systemet kan utformas med en ackumulatortank visas i Figur 16.  
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Figur 16 Schematisk skiss över hur systemet skulle se ut efter att ha installerat en ackumulatortank 

Under ett driftstopp tillförs ingen energi ackumulatortanken då ingen värmeåtervinning finns 

tillgänglig. Hur temperaturen sjunker i tanken under ett driftstopp visas i Figur 17. Det är endast 

när temperaturen är högre i tanken än glykolflödet som energi kan användas. 

 

Figur 17 Temperatursänkning i ackumulatortanken under ett driftstopp samt den lägsta möjliga 

börvärdestemperaturen 

Som Figur 17 visar tar det ca tre timmar innan temperaturen i tanken och glykolflödet har nått 

jämvikt och därför inte har något effektutbyte längre. 

När tanken är fulladdad och inte används, eller är urladdad används den inte och bidrar därför 

inte med någon besparing. Hur energin i tanken varierar över ett år visas i Figur 18. 
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Figur 18 Energiinnehållet i ackumulatortanken under ett år 

Figuren visar hur energiinnehållet i ackumulatortanken varierar över ett år. Som den visar så är 

den i största delen av året fulladdad och kan då användas som extra energi vid driftstopp. 

Däremot är inte mängden sparad energi som kan sparas vid temperatursvängningar markant.  

När utomhustemperaturen sjunker under ca -5,2 °C börjar tanken laddas ur. På samma sätt börjar 

tanken fyllas på när temperaturen går över denna temperatur.  

Den besparing ackumulatortanken ger upphov till i form av att täcka upp för 

temperatursvängningar är 3,5 MWh per år, vilket endast motsvarar 1,5 % av den ånga som 

behöver användas för att klara temperatursvängningarna när börvärdestemperaturen är inställd på 

varierande. 

4.4.4 Varierande luftflöde i maskinsalsventilationen 

Eftersom pappersmaskinen inte är igång under ett driftstopp, alstras det ingen fukt i maskinsalen 

och därför minskar ventilationsbehovet. Idag justeras inte fläktarna när ett driftstopp sker vilket 

bidrar till en hög ångförbrukning. Skulle fläktarna justeras så att tilluftsflödet minskar, minskar 

även effektbehovet under driftstoppen vilket gör att ackumulatortanken kan utgöra en större del 

av energibehovet. Hur ångförbrukningen minskar med ett minskat tilluftsflöde visas i Figur 19. 
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Figur 19 Ångförbrukningen under ett driftstopp som funktion av tilluftsflödet räknat i % av nuvarande 

tilluftsflöde 

Genom att minska tilluftsflödet, minskas även effektbehovet för fläktarna. Genom att halvera 

flödet minskar eleffekten till fläktarna med 88 %.  

Utifrån massbalansen över fukten i maskinsalen framgår att det är mer än 30 % fukt som tillförs 

maskinsalen under sommaren än under vintern. Genom att sänka luftflödet i maskinsalens 

ventilationssystem under vintern när utomhustemperaturen är lägre än 0 °C med 30 % kan  

50 MWh ånga sparas vilket motsvarar 12 000 kronor per år. Eleffekten till fläktarna i 

ventilationssystemet sänks med 35 % under den tid luftflödet sänks. 

4.3 Föreslagen åtgärd och besparing 

Den föreslagna åtgärden för att sänka ånganvändningen i glykolsystemet är följande: 

 Ställ in börvärdestemperaturen så att denna varierar med utomhustemperaturen enligt 

angivet samband. 

 Sänka luftflödet i maskinsalen under driftstopp med 50 %. 

 Sänka luftflödet till maskinsalen med 30 % under vintern när utetemperaturen är kallare 

än 0 °C. 

I dagsläget ligger den totala kostnaden för ånganvändningen på 1 678 000 kr per år. Av dessa så 

kostar ånganvändningen vid kontinuerlig drift 930 000 kr för att kompensera för utomhus-

temperaturen, ånganvändningen vid driftstopp kostar 749 000 kr per år.  

Kostnaden för ångan efter att dessa åtgärder är gjorda skulle sänkas till 474 000 kr per år, vilket 

innebär en total besparing på 1 200 000 kr om året och motsvarar 5 100 MWh ånga. 

Åtgärdsförslagen och dess besparing presenteras i Tabell 5. Besparingen till följd av att sänka 

luftflödet under driftstopp och under vintertid förutsätter att den varierande börvärdes-

temperaturen används. 
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Tabell 5 Besparing i form av energi och pengar för respektive åtgärdsförlag 

Åtgärd Besparing [MWh/år] Besparing [kr/år] 

Varierande börvärdestemperatur 3 730 874 000 
Sänkt luftflöde under driftstopp 1 360 318 000 
Sänkt luftflöde vintertid 50 12 000 
TOTALT 5 100 1 200 000 
 

Förutom besparingarna ovan, kommer även eleffekten till fläktarna sänkas med 88 % under 

driftstopp och med 35 % under den tid som flödet sänks under vintern.  

Besparingen till följd av att installera en ackumulatortank bedömdes vara för låg i förhållande till 

vad det kostar att installera denna och föreslås därför inte som åtgärd. 
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5. Diskussion 

Problematiken som tas upp i denna studie med att temperaturstyrningen och driften av 

maskinsalsventilationen inte har skett på rätt sätt och inte är optimerad efter dagens situation 

återfinns i Sivill och Athila (2009) studie ”Energy efficiency improvement of dryer section heat recovery 

systems in paper machines – A case study”. De visade att investeringarna som gjorts till följd av studien 

bidrog till att sänka bränsleanvändningen i systemet med 12 %. De menar också att alla 

pappersmaskiner i drift bör undersökas på samma sätt för att upptäcka om de inte längre 

fungerar optimalt. Detta visar vikten av att göra denna studie och testa olika alternativ som gör 

att värmeåtervinningssystemet och maskinsalsventilationen fungerar mer effektivt. 

Den åtgärd som visade sig vara mest effektiv var att ändra börvärdestemperaturen från en fast 

temperatur på 70 °C till en börvärdestemperatur som varierar med utomhustemperaturen. Denna 

åtgärd innebär inte bara att energi kan sparas under större delen av året, utan också när 

utomhustemperaturen är kallare än -13 °C. Detta innebär en bättre reglering av inneklimatet 

under vintertid. Anledningen till att man har valt att frångå denna temperaturstyrning är inte helt 

känd utan är kopplad till driftproblem och läckage i systemet, för att undvika problem med 

läckage i avluftarna bör man därför nu fokusera på att säkerställa ett tillräckligt förtryck i 

systemet. Som framgick i systembeskrivningen i avsnitt 3.1 ska förtrycket ligga på 3,5 bar för att 

inte läckage ska ske vid avluftarna, men driftdata från de senaste året visar att detta ligger i snitt 

på endast 0,11 bar.  

Den varierande styrningen på börvärdestemperaturen i glykolsystemet har tagits i drift till följd av 

denna studie sedan 2015-04-13. Driftdatan har visat att ingen ånga har tillsatts i systemet sedan 

dess när inget driftstopp har inträffat. Inga läckage eller andra problem har upptäckts i systemet 

sedan ändringen. 

I hela studien har det antagits att produktionen har varit konstant. Då utredningen av nuläget till 

största delen grundar sig på driftdata och mätvärden när produktionen kan ha varierat innebär 

detta den största felkällan i studien. Variationer i produktionen påverkar främst mängden energi 

som finns tillgänglig i värmeåtervinningssystemet, men dessa påverkar också fukthalten och 

temperaturen i maskinsalen. 

Det som skiljer i energibalansen över glykolnätet över året, är effektbehoven till 

maskinsalsventilationen. Under vintern är uteluften kallare och värmebehovet är större än under 

sommaren, viss energi avges dock till värmebatterierna även under sommaren men inte lika 

mycket. Energibalansen visar att i snitt så behöver ingen ånga tillsättas under sommartid. Men om 

man kollar de dagar som temperaturen i glykolnätet är som kallast behöver ändå ånga tillsättas 

som spetsvärme för att klara av att nå upp till börvärdestemperaturen på 70 °C. 

Värmeväxlarna i värmeåtervinningssystemet har varierande verkningsgrad beroende på vilken 

temperatur det kalla flödet, i detta fall glykolflödet, har när det når värmeväxlarna. Sambandet 

mellan temperaturhöjningen och det kalla mediets temperatur modellerades i ChemCad för att 

kunna beräkna returtemperaturen på glykolflödet efter att det genomgått värmeåtervinnings-

systemet. Modelleringen gjordes för en motströmsvärmeväxlare vilket innebär en felkälla, då 

värmeväxlarna i verkligheten är av typen tvärströmsvärmeväxlare. Anledningen till att en 

motströmsvärmeväxlare modellerades var att fysiken hos en tvärströmsvärmeväxlare är mycket 
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komplex och det inte fanns någon beräkningsmodell för det tillgängligt i ChemCad. Denna 

felkälla kan innebära att mängden ånga som behövs för att värma systemet kan skilja sig i vissa 

temperaturintervall. 

Tryckfall i ett system innebär att temperaturen höjs i det. Tryckfallet i glykolsystemet 

uppskattades till 1 bar av personalen på driften. Detta motsvarar en värmeeffekt på mindre än  

0,2 kW enligt Bernoulli’s ekvation om rörfriktion, vilket är i storleksordningen 1 ppm av energin 

som tillsätts via ångbatteriet och är därför försumbar.  

I värmebalansen antogs medeltemperaturen på tilluften vara 20 °C under sommarmånaderna. 

Detta antagande grundar sig på temperaturmätningar gjorda över hela dygnet. Vad gäller 

arbetsmiljön och att temperaturen i maskinsalen blir mycket hög under sommaren så är detta 

problem kopplat till dagtid när det är som varmast ute och då tilluftstemperaturen blir som högst.  

Grunden till fuktbalansen till maskinsalen är att uteluften innehåller olika mängder fukt över året. 

Hypotesen till denna frågeställning är att det ska vara möjligt att sänka tilluftsflödet i maskinsalen 

under vinterhalvåret då luften innehåller minde fukt. Den torrare luften ska kunna ta upp mer 

fukt ur maskinsalen, vilket kan leda till att ett minskat tilluftsflöde kan användas. Fuktbalansen 

visade att under vintern så är det 33 % mindre fukt som tillförs maskinsalen via tilluften. För att 

ha en liten säkerhetsmarginal antogs tilluftsflödet i maskinsalen minska med 30 % under 

vintermånaderna. Detta leder både till minskat elbehov till fläktarna och till en att mindre mängd 

tilluft behöver förvärmas när det är som kallast ute och effektbehovet är störst till maskinsals-

ventilationen.  

Det krävdes en mycket stor tankvolym för att tanken skulle klara av att leverera effekt under ett 

helt driftstopp och dessa volymer var orimliga. Därför valdes istället en tankvolym som skulle 

vara genomförbar att installera och besparingen beräknades utifrån den volymen. Anledningen till 

att besparingen till följd av att installera en ackumulatortank är så låg är att tanken under den 

största tiden är fulladdad och inte används. När det finns ett effektbehov är tanken istället 

urladdad och ger inte upphov till någon besparing. Den är därför som mest effektiv när 

utetemperaturen varierar kring -5 °C.  

Enligt litteratursammanställningen framgår det att latent värme används mycket mer inom 

värmelagringen än sensibelt värme. Det antas vara för att den latenta värmen är större än den 

sensibla. Detta kan vara en förklaring till att ackumulatortanken i detta fall visar sig så ineffektiv, 

då denna endast använder sig av sensibelt värme.  

Då detta arbete ämnar att visa på förbättringspotentialen i systemet och därför har besparingen 

beräknats på att få systemet att fungera igen med en varierande börvärdestemperatur. Detta kan 

fungera som argument till att se över systemet och faktiskt få det att fungera igen, vilket inte är 

omöjligt då det har gjort det i ett flertal år innan driftproblemen uppstod. Att systemet 

fortfarande ska klara av att upprätthålla önskad temperatur i maskinsalen trots att 

börvärdestemperaturen kraftigt sänks jämfört med dagens 70 °C motiveras med att systemet är 

designat för dessa börvärdestemperaturer. Enligt personal på driften finns det möjlighet att enkelt 

kunna reglera styrningen på börvärdestemperaturen om denna inte upplevs klara leverera önskad 

temperatur i maskinsalen. En lägre temperatur på glykolflödet kommer alltid ha en positiv effekt 
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vad gäller att sänka ånganvändningen då värmeväxlarna i värmeåtervinningssystemet har en högre 

verkningsgrad vid lägre temperaturer på glykolflödet enligt ChemCad-modellen. 

Vid beräkningar av ånganvändningen under driftstopp har det antagits att den tillgängliga 

värmeåtervinningen är noll då maskinen inte är i drift. I verkligheten kan det finnas en tröghet i 

detta då temperaturen i torkkåpan fortfarande är relativt hög under en viss period efter att 

maskinen har stängts av. Värmeåtervinningen under avsvalningen har försummats då det saknas 

en bra modell för hur avsvalningen ser ut i torkpartiet under ett driftstopp. Då detta antagande 

har gjorts på samma sätt för beräkningen av ånganvändningen både för referenssystemet och till 

följd av olika förbättringar kommer dess påverkan på resultatet att minska. Detta på grund av att 

besparingen är differensen mellan två olika system och antagandet har gjorts på samma sätt i båda 

dessa. 

All den värme som läcker från pappersmaskinen till omgivningen fördelas i maskinsalen. Viss del 

av den läcker ut via transmission genom väggarna, men den största mängden lämnar förmodligen 

maskinsalen via frånluftssystemet. Enligt de olika studierna som togs upp i teoriavsnittet om 

maskinsalsventilation finns det potential att ta till vara på denna överskottsvärme istället för att 

släppa ut den i atmosfären. Dock ligger temperaturen hos frånluften på ca 45 ℃ vilket innebär att 

den är mycket lågvärdig och svår att återvinna. 

Ett förbättrat utnyttjande av värmeåtervinningen kan leda till att mindre energi finns tillgänglig till 

processvattnet. Detta ligger dock utanför området för den här studien. Enligt källor från 

personalen kan det vara en positiv effekt att temperaturen i processvattnet sänks. 

Massbalansen för fukten i maskinsalen visade att under sommartid innehåller luften en större 

mängd fukt än under vintern. Kroppen har svårare att upprätthålla sin värmebalans när 

luftfuktigheten är hög, detta kan vara en förklaring till att temperaturen i maskinsalen upplevs 

vara hög under sommaren. 

5.1 Förslag på fortsatta studier 

Erfarenheter av denna studie samt andra artiklar som är publicerade inom samma område visar 

att värmeåtervinnings- och ventilationssystemet är starkt kopplade till produktionen. Dessa 

system är dimensionerade efter den produktion som var aktuell när maskinen och maskinsalen 

byggdes, men vartefter produktionshastigheten ökar blir systemen underdimensionerade och 

fungerar inte längre optimalt. Detta kan leda till sämre arbetsklimat, påverkan på färdig produkt 

samt ökad energianvändning som leder till ökade kostnader. 

Därför föreslås det att man i samband med att man ökar produktionshastigheten även behöver se 

över dessa system, alternativt att man redan från början tar fram en modell som går att tillämpa så 

att systemen är rätt dimensionerade även när produktionen ökar. 

Både denna studie och studier som studerades till litteratursammanställningen visar på behovet 

att kunna ta till vara på lågvärdig värme inom industrin. Totalt är det stora mängder termisk 

energi som idag släpps ut i atmosfären i form av förluster. Detta kan ske genom 

processintegration antingen inom fabriken eller industrin, alternativt med närliggande företag eller 

samhälle.   
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Som resultatet av studien visade var ett sensibelt energilager inte passande till denna typ av 

tillämpning då det inte var tillräckligt effektivt. Därför föreslås vidare studier som kan tillämpa 

latent energilagring i liknande system där fasomvandling sker inom temperaturintervallet 60-65 ℃ 

för att vara så effektiv som möjligt.  
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6. Slutsats 

Med resultaten från utredningen av systemet i dagsläget som referenssystem har olika 

förbättringsmöjligheter utvärderats i form av deras påverkan på sänkt ånganvändning i systemet. 

De föreslagna åtgärderna som har tagits fram i denna studie visade att det finns möjlighet att 

sänka ånganvändningen i systemet med 72 % vilket motsvarar en minskad ånganvändning på 5 

100 MWh och 1 200 000 kr per år. 

De föreslagna åtgärderna för att minska ånganvändningen i systemet är att använda en 

börvärdestemperatur på glykolflödet som varierar med utomhustemperaturen, sänka luftflödet i 

ventilationssystemet i maskinsalen under driftstopp med 50 % samt att under vintermånaderna 

sänka luftflödet med 30 %. Den mest effektiva åtgärden i detta fall är att ändra 

börvärdestemperaturen i glykolen till ett värde som varierar med utetemperaturen.  

Att ersätta latent energi från ånga med ett sensibelt värmelager i form av en ackumulatortank har 

visat sig vara svårt att genomföra i denna tillämpning och rekommenderas därför inte.  

Resultaten från denna studie visar vikten av att utreda värmeåtervinnings- och ventilationssystem 

i maskinsalen i samband med att produktionen hos pappersmaskinen förändras. Det finns mycket 

energi och pengar att spara på att se över dessa system och det kan även leda till bättre inomhus-

klimat. 
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Bilaga 1 – Översiktsbild maskinsal KM8 
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Bilaga 2 – Principschema luftsystem KM8 
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Bilaga 3 – Driftkort glykolsystem  
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Bilaga 4 – Chemcad modell 

 


