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Sammanfattning 
 

Massa- och pappersindustrin i Sverige stod för 51 % av den svenska industrisektorns 

totala energianvändning år 2015. Det gör det extra viktigt för svenska massa- och 

pappersbruk att dokumentera sin energianvändning med jämna mellanrum för att 

identifiera var och hur energin används, en så kallad energikartläggning. På så vis kan 

brister i systemet identifieras och eventuella åtgärder sedan tas fram. 

Denna studie utfördes på Katrinefors bruk som är placerat i Mariestad och är ett av tre 

mjukpappersbruk som koncernen Metsä Group har i Sverige. På Katrinefors bruk 

används både returfibrer och nya träfibrer för att producera mjukpapper i form av bland 

annat toalett- och hushållspapper. 

En energikartläggning av Katrinefors bruk utfördes där brukets totala energianvändning 

år 2015 identifierades genom att analysera Excel dokument som bruket använder för att 

dokumentera sin energianvändning. 

Vidare studerades värmeåtervinningen av den våta luften från en av pappersmaskinernas 

yankeekåpa för att ta reda på om ytterligare energi skulle kunna hämtas ur en av 

värmeväxlarna för användning i uppvärmningssystemet. Massbalanser över 

yankeekåpan ställdes upp för att identifiera massflödet av luft och luftens 

vatteninnehåll. Energi- och massbalanser tillsammans med temperaturmätningar 

användes för att identifiera energiinnehållet i luften vid olika steg i 

värmeåtervinningsprocessen. Beräkningar utfördes för hur mycket vatten som skulle 

krävas för att befukta luften till mättat tillstånd. Det antogs att om luften gjordes mättad 

på vatten skulle kondensationen öka i efterliggande värmeväxlare och på så vis skulle 

värmeöverföringen också öka.  

Energikartläggningen visade att pappersmaskinerna och avsvärtningsanläggningen var 

brukets stora energianvändare. Energikartläggningen visar också att förbättringar 

gällande energianvändningen på bruket utförts sedan 2010 med en stadigt minskande 

energianvändning per ton producerat papper per år. 

Resultaten från beräkningarna gällande värmeåtervinningen visar att energiinnehållet i 

luften skulle räcka för att täcka uppvärmningen av samtliga byggnader. Resultaten visar 

dock också att värmeväxlaren som studerades troligtvis inte är tillräckligt stor utan den 

skulle behöva kompletteras eller bytas mot en ny värmeväxlare.  

Åtgärderna framtagna i denna studie skulle fortfarande vara möjliga att implementera 

utan att komplettera eller byta ut den befintliga värmeväxlaren. Då krävs en fortsatt 

studie som undersöker värmebehovet byggnad för byggnad för att ta reda på om en del 

av den totala uppvärmningen skulle kunna täckas av de åtgärder som presenteras i 

denna studie. 

 

 

  



 
 

  



 
 

Abstract 
 

The pulp and paper industry in Sweden accounted for 51% of the Swedish industrial 

sector's total energy consumption in 2015. This makes it particularly important for the 

Swedish pulp and paper industries to document their energy on a regular basis to 

identify where and how energy is used, a so-called energy audit. This allows for the 

weaknesses in the system to be identified and measures to fix them can then be 

developed. 

This study was performed on Katrinefors mill, which is located in Mariestad and is one 

of three tissue mill that the group Metsä Group has in Sweden. Katrinefors mill uses 

both recycled fiber and virgin wood fibers to produce tissue paper in the form of toilet 

paper and paper towels among others. 

An energy audit on Katrinefors mill was performed where the mill's total energy 

consumption in 2015 was identified by analyzing Excel documents used by the mill to 

document their energy usage. 

The heat recovery system for the wet air from one of the paper machines Yankee hoods 

was also studied to see if additional energy could be extracted from one of the heat 

exchangers for use in the heating system. The mass flow of air and water through the 

Yankee hood was calculated using mass balances. The energy content in the air at 

different positions in the heat recovery system was established using energy- and mass 

balance calculations together with dry- and wet bulb temperature measurements. 

Calculations were performed for the amount of water that would be required to 

humidify the air to a saturated state. It was assumed that if the air were to be saturated 

that the heat transfer in the heat exchanger would increase due to a higher rate of 

condensation. 

The energy audit showed that the paper machines and deinking plant was the mill's 

largest energy users. It also showed that the improvements made at the mill since 2010 

have led to a steadily declining energy usage per ton of paper produced per year. 

The results of the calculations regarding the heat recovery shows that the energy content 

of the air would suffice to cover the heating of all buildings that otherwise would rely 

on steam. The results show, however, that the heat exchanger studied probably is not 

big enough and that it would need to be supplemented or replaced by a new heat 

exchanger. 

The actions developed in this study could still be possible to implement without 

supplementing or replacing the existing heat exchanger. This requires a further study 

investigating the heating requirements for the each building individually to see if a 

portion of the total heating could be covered by the measures presented in this study.  



 
 

  



 
 

Förord 
 

Det här examensarbetet är det sista momentet på civilingenjörsprogrammet i energi- och 
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Jag vill även ge ett stort tack till min handledare professor Lars Nilsson på Karlstad 
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skrivandet av rapporten. 

 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har 
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1.  Inledning 
 

Massa- och pappersindustrin i Sverige stod för 51 % av den svenska industrisektorns 

totala energianvändning år 2015 (Energimyndigheten 2016). Det gör det extra viktigt 

för svenska massa- och pappersbruk att dokumentera sin energianvändning med jämna 

mellanrum för att identifiera var och hur energin används, en så kallad 

energikartläggning. På så vis kan brister i systemet identifieras och eventuella åtgärder 

sedan tas fram.  

Stora företag är skyldiga enligt lag (SFS 2014:266) att utföra och skicka in en 

energikartläggning med jämna mellanrum. Ett företag klassas som stort när företaget 

”sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner 

euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.” 

(Energimyndigheten 2015) 

Energikartläggningen ska ge en representativ bild över verksamhetens totala 

energianvändning. För att få en representativ bild av energianvändningen ska den delas 

upp per energislag och presenteras tillräckligt detaljerat så att betydande 

energianvändning kan identifieras. (Energimyndigheten 2015) 

Att minska energianvändningen på ett bruk som tillverkar mjukpapper kan utföras på 

flera vis, t.ex. kan varje enhetsoperation i processen undersökas för att se om den kan 

modifieras eller bytas ut. Detta är ett ständigt pågående arbete som utförs av både 

mjukpapperstillverkare och av dem som tillverkar enheterna. Till exempel publicerade 

Klerelid & Thomasson (2009) en ny teknik för att tillverka mjukpapper med hög bulk 

till en lägre energianvändning än tidigare möjligt. Tekniken använder bland annat ett 

strukturtyg under avvattningen av pappersbanan för att ge pappret en struktur och hög 

bulk (Klerelid & Thomasson 2009).  

Ett annat sätt är att se över så att den energi som finns i systemet utnyttjas till fullo. Det 

vill säga att se till så att luft- och vattenflöden som släpps ut till atmosfären och 

vattendrag har ett så lågt energiinnehåll som möjligt. Bengtsson et al. (2002) utförde ett 

sådant arbete där de använde en kombination av pinchanalys och MIND metoden för att 

undersöka möjligheten att använda överskottsvärme från ett pappersbruk till avvattning 

av utsläpp innan det förbränns.   

För denna studie valdes det att fokusera på utnyttjandet av den befintliga energin för att 

hitta möjliga energibesparingar. Det som ville undersökas var om VVX2 som idag 

värmer färskvatten till 60°C också kunde användas till uppvärmning av lokaler. Detta 

var tänkt att ske genom att fukta upp luften innan VVX2 för att se till att kondensation 

sker genom hela värmeväxlaren. En ökning i effekt skulle då ske till följd av att 

värmeövergångstalet mellan luften och ytan i värmeväxlaren skulle gå från att vara den 

påtvingade konvektionen till att bli vattnets förångningsentalpi (Cengel & Ghajar 2011).  

Att tillverka mjukpapper är förenklat sett en stor avvattningsprocess där en mäld med en 

torrsubstans på mindre än 1 % i slutändan blir till papper med en torrsubstans på ca 94 

%. Avvattningen sker i tre steg, formning, pressning och torkning i den ordningen. Efter 

formningssteget har mälden bildat ett kontinuerligt fibernätverk och majoriteten av 

vattnet har lämnat pappersbanan. Pressningen utförs med mekaniskt tryck för att 

avvattna pappersbanan vilket har både för- och nackdelar. Ökas pappersbanans 

torrsubstans med 1 % efter pressningen kan 3 – 4 % av energibehovet i torkningssteget 

sparas (Kullander et al. 2012). Nackdelen med att pressa ut mer vatten ur pappersbanan 

är att det kan försämra vissa egenskaper såsom bulk vilket kan leda till att produkten i 
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slutändan får en sämre kvalité. Torkningssteget är avvattningsprocessen som kräver 

störst mängd energi av de olika processerna. Principen där är att värma upp 

pappersbanan med en så kallad yankeecylinder som värms av trycksatt ånga samtidigt 

som varm luft blåses mot pappersbanan. Vattnet i pappersbanan förångas då och förs 

bort med hjälp av luften.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka var och i vilken form energin används på 

Katrinefors bruk. För att minska energianvändningen ska även möjligheten att använda 

överskottsvärme från en av pappersmaskinerna för uppvärmning av lokaler utredas. 

 

1.2  Mål 
Målet med projektet är att utföra en energikartläggning över Katrinefors bruk. 

Beräkningar på luften från en av yankeekåporna ska utföras för att identifiera 

energiinnehåll vid olika steg i värmeåtervinningen. Vidare ska alternativ för användning 

av överskottsvärme för uppvärmningen av lokaler identifieras med avseende att minska 

brukets totala energianvändning.  
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2.  Anläggningsbeskrivning 
 

Katrinefors bruk som är placerat i Mariestad är ett av tre mjukpappersbruk som 

koncernen Metsä Group har i Sverige (Metsä Group u.å.). På Katrinefors bruk används 

både returfibrer och nya träfibrer för att producera mjukpapper i form av bland annat 

toalett- och hushållspapper (Metsä Tissue u.å.). 

Träfiber anländer till bruket i form av returpapper eller ny pappersmassa och lämnar 

bruket antingen som färdiga mjukpappersprodukter eller som slam vilket illustreras i 

figur 1. Returfibern upparbetas i en avsvärtningsanläggning och blandas sedan med nya 

träfibrer för armering. Mjukpapper av endast nya träfibrer tillverkas också. På bruket 

finns två pappersmaskiner som båda använder en crescent-formare, en yankeetork och 

kräppning. Pappret går efter kräppning vidare till en av sex konverteringslinjer som 

konverterar pappret till konsumentprodukter. Katrinefors bruk har också ett samarbete 

med Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB) där slammet som produceras på bruket 

levereras till KKAB för avvattning och förbränning.  

 

 
Figur 1  Träfibrernas väg genom bruket. 

 

2.1  Avsvärtning  
Returpappret slås upp i en HC-Pulper tillsammans med vatten och kemikalier som 

lösgör trycksvärtan. Suspensionen silas i flera steg innan trycksvärtan avskiljs med en 

flotationsprocess. Suspensionen avvattnas sedan och skickas in i en 

dispergeringsanläggning som finfördelar resterande trycksvärta och föroreningar. För att 

ytterligare avlägsna trycksvärta och fyllnadsmedel späds och avvattnas massan en gång 

till. Vattnet som avvattnas renas internt i en mikroflotationsanläggning för att 

återanvändas i processen. Slammet som bildats i avsvärtningen skickas till KKAB för 

avvattning och förbränning. Vattnet skickas tillbaka till Katrinefors bruk för rening. Den 

avsvärtade massan späds och pH-regleras innan den skickas till de två 

pappersmaskinerna. (Schyberg 2016) 
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2.2  Massaberedning 
Massaberedningen löser upp inköpt pappersmassa och utskott från pappersmaskinerna i 

vatten från bakvattensystemet. Innan massan går vidare till en av pappersmaskinerna 

renas den från grova föroreningar och koncentrationen av fibrer i vattnet regleras. 

(Schyberg 2016) 

 

2.3  Crescentformare 
En crescentformare används som första steget i avvattningsprocessen som ökar 

torrsubstansen i mälden från 0,15 - 0,25 % till ca 10 %. Mälden distribueras jämnt 

mellan en formningsvira och en filt med en mäldspruta vilket illustreras i figur 2. 

Mälden har ett turbulent flöde ut ur mäldsprutan för att minska risken att det bildas 

flockar av fibrer. Pappersbanan formas och avvattnas mellan formningsviran och filten 

som färdas runt en formningsvals. Transporten av vattnet från mälden sker endast ut 

genom formningsviran. Filten transporterar sedan arket till presspartiet. (Gavelin et al. 

1999) 

 

 
Figur 2  Utformningen av en crescentformare. Inspiration tagen från Gavelin et al. (1999) 

 

2.4  Pressparti 
På Katrinefors bruk används två pressvalsar per pappersmaskin och deras uppgift är 

bland annat att avvattna pappersbanan och överföra den från filten till yankeecylindern 

(Schyberg 2016).  

Den första pressvalsen är vanligtvis en sugvals som pressar pappersbanan mot 

yankeecylindern. I det fösta pressnypet höjs pappersbanans temperatur och vattnets 

viskositet sänks vilket underlättar avvattningen av pappersbanan. Här fästs också 
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pappersbanan mot yankeecylindern så att ingen vira eller filt krävs för att transportera 

pappersbanan. (Gavelin et al. 1999)  

En slät eller en blindborrad vals med gummimantel används vanligtvis som andra 

pressvals. I det andra pressnypet höjs inte pappersbanans temperatur som den gjorde i 

första pressnypet och ingen större avvattning sker där heller. Istället utför den andra 

pressvalsen en värdefull utjämning av pappersbanans torrhaltsprofil. (Gavelin et al. 

1999) 

Mellan de två pressvalsarna färdas filten ut i en så kallad erikssonslinga vilket kan ses i 

figur 3 för att det annars finns en risk att det uppstår skjuvning mellan filt och 

pappersbana i andra pressnypet. (Gavelin et al. 1999) 

 

 
Figur 3  Förenklad bild på presspartiet. Inspiration tagen från Gavelin et al. (1999) 

 

2.5  Yankeecylinder 
Yankeecylindern är gjord av gjutjärn och ånga tillförs till cylinderns inre som 

kondenserar på cylindermantelns insida och värme leds då sedan ut till pappersbanan. 

Yankeecylindern transporterar pappersbanan först genom yankeekåpan för att sedan 

agera basyta för kräppningen. (Gavelin et al. 1999) 

Under yankeecylindern appliceras en bestrykning av kemikalier som ska hjälpa pappret 

fästa vid cylindern samt ge en bättre kontroll över kräppningen (Ottosson et al. 2016). 

 

2.6  Yankeekåpan 
Yankeekåpan är uppdelad i två huvuddelar vilket visas i figur 4, ett våtparti som 

pappersbanan färdas in i efter pressvalsarna och ett torrparti som sitter direkt efter. I 

torrpartiet blåses det in luft som värmts upp med hjälp av gasol och denna luft förs 

sedan över till våtpartiet innan den lämnar kåpan. Den uppvärmda luftens uppgift är att 
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avdunsta och transportera bort vatten från pappersbanan. Efter att luften lämnat kåpan 

används den i flera återvinningssteg för att ta vara på energin. (Schyberg 2016) 

 

 
Figur 4  Förenklad bild på en yankeetork. Inspiration tagen från Boudreau (2013) 

 

2.7  Kräppning 
Kräppning är sista steget innan pappret rullas upp och transporteras till konverteringen 

och är ett viktigt steg som ger pappret mjukhet, töjbarhet och en högre bulk. 

Kräppningen utförs med en kräppschaber som förenklat sagt är ett blad som läggs mot 

yankeecylindern. När pappret träffar kräppschabern skrynklas pappret vilket leder till att 

det bildas mikroveck. Dessa mikroveck staplas på varandra tills de faller ihop och bildar 

ett makroveck och då startar processen om på nytt vilket illustreras i figur 5. (Gavelin et 

al. 1999) 
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Figur 5  Förenklad bild på hur mikrovecken staplas på varandra för att sedan falla ihop och bilda 

makroveck. Inspiration tagen från Gavelin et al. (1999) 

 

Ett sätt att ändra utseendet på kräppningen är att justera vinkeln mellan kräppschaber 

och yankeecylinder. Hålls denna vinkel liten kommer fler mikroveck kunna staplas på 

varandra innan de faller ihop och skapar ett makroveck och pappret blir då grovkräppat. 

(Gavelin et al. 1999) 

En annan parameter som kan förändras för att påverka kräppningen är hur hårt pappret 

sitter klistrat mot yankeecylindern. Detta kan justeras med hjälp av adhesionskemikalier 

som appliceras under yankeecylindern. Vid en kraftigare klistring blir mikrovecken 

mindre och där med också makrovecken. Klistringen påverkar inte antalet mikroveck 

per makroveck. (Gavelin et al. 1999) 

Efter kräppningen rullas papprets upp för att transporteras till konvertering. För att 

bevara kräppningen och papprets mjukhet krävs här att hastigheten som pappret rullas 

upp med är lägre än hastigheten för yankeecylindern (Kou Lan-Sheng & Cheng Yin-Lie 

2000).  

 

2.8  Konvertering 
Det upprullade pappret från pappersmaskinerna skickas till en av sex stycken 

konverteringslinjer där det konverteras och paketeras till produkter redo för marknaden 

(Schyberg 2016). 

 

2.9  Sedimentering 
Sedimenteringen renar vattnet som sedan släpps ut i Vänern. Reningen sker i flera steg 

med hjälp av mekanisk, kemisk och biologisk rening. Det sista steget innan vattnet 

släpps ut är ett konstgjort vattenfall för att återföra syre till vattnet. (Schyberg 2016) 

 

2.10  Uppvärmning 
Uppvärmningen av lokaler på Katrinefors bruk använder ett flertal värmekällor. 

Huvudkontoret och södra konverteringen värms av överskottsvärme från kompressorer. 

Viss överskottsvärme från pappersmaskinerna används för uppvärmning av 

fabrikslokaler och ånga används där vid stopp av pappersmaskinerna. Resterande 

lokaler värms med hjälp av ånga. 

Framledningstemperaturen för lokaler som värms med överskottsvärme från 

kompressorer är 50°C. Byggnaderna som värms av ånga har varsin värmecentral med 
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egen värmeväxlare och framledningstemperaturen varierar mellan 65°C och 80°C 

beroende på byggnad.  

 

2.11  Egenproducerad el 
Katrinefors bruk producerar en del av elen de använder på bruket själva med en så 

kallad kaplanturbin. Vattnet för att driva turbinen kommer från ån Tidan som rinner 

genom bruket innan den tagit sig fram till Vänern. (Schyberg 2016) 
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3.  Metod 
 

3.1  Energikartläggning 
Energianvändningen på Katrinefors bruk dokumenteras i ett Excel dokument månadsvis 

där uppmätta värden på förbrukningen av de olika energislagen jämförs med fakturerad 

mängd av respektive energislag. Den fakturerade mängden energi anses vara rätt, 

oavsett om den är högre eller lägre än det uppmätta värdet. Differensen mellan uppmätt 

förbrukning och faktura anses vara förluster i systemet eller felmätningar. Undantag för 

ånga på 3 bar där differensen allokeras på uppvärmningen av lokaler.  

Energianvändningen dokumenteras också kontinuerligt i processdatorn vilket användes 

för att ta reda på hur parametrar såsom pappersbanans ytvikt påverkar 

energianvändningen. 

 

3.2  Värmeåtervinning 
Indata som använts vid beräkningar går att se i tabell XIV i bilaga 1. 

 

3.2.1  Mätningar 
Temperaturmätningar utfördes på luften från yankeekåpan med en Technoterm 9310. 

Både luftens torra och våta temperatur mättes vid alla mätpunkter. För att mäta den våta 

temperaturen träddes en tygstrumpa över temperaturmätarens givare som doppades i 

varmt vatten innan mätningarna utfördes.  

 

3.2.2  Yankeetorken 
För att kunna utföra beräkningar på den våta luften från yankeekåpan utfördes först 

massbalanser över yankeetorken. Vilken position olika noteringar har för 

massbalanserna över yankeetorken visas i figur 6.  

 
Figur 6  En förenklad bild över yankeetorken som användes för massbalansberäkningar gällande 

yankeetorken. 
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Det antogs att fiberförlusten från pappersbanan under torkningen var försumbar vilket 

ledde till fibermassbalansen (1). För massbalansen av torrluft (2) antogs läckage genom 

kåpan vara försumbar. För massbalansen av vatten (3) antogs att allt vatten som förs in i 

yankeetorken lämnar den antingen med luften eller pappersbanan. 

 

fff mmm   21      (1) 

 

Där ṁf = Massflöde av fibrer [kg/s] 

 

tltltl mmm   43      (2) 

 

Där  ṁtl = Massflöde av torrluft [kg/s] 

 

4231 vvvv mmmm        (3) 

 

Där ṁv = Massflöde av vatten [kg/s] 

 

Det totala massflödet efter kräppning ṁ2 samt pappersbanans torrsubstans efter 

pressning TS1 och efter kräppning TS2 hämtades från driftdata. Med det kunde 

massflödet av fibrer samt massflödet av vatten i pappersbanan beräknas med (4) 

respektive (5) och (6). 

 

22 TSmm f        (4) 

 

fv mmm   22
     (5) 

 

1

1
1

1

TS

TS
mm fv


       (6) 

 

Vattnet som tillförs yankeetorken med torkluften kommer från förbränningen av 

gasolen som används för att höja torkluftens temperatur och beräknades med (7). 

Vatteninnehållet i luften innan förbränningen av gasolen antogs vara försumbar.  

 

bammv  23
      (7) 

 

Där a = Gasolförbrukningen [kggasol / kgkräppat papper] 

 b = Hur mycket vatten som bildas vid förbränning [kgvatten / kggasol] 

 

Gasolförbrukningen beräknades genom att dividera pappersmaskinens förbrukning av 

gasol år 2015 med pappersmaskinens produktion för samma år. För att beräkna hur 

mycket vatten som bildas vid förbränning av gasol balanserades reaktionsformeln (8) 

för att sedan beräkna förhållandet med (9). Först beräknades substansmängden för ett 

kilo propan. Den substansmängden multiplicerades sedan med fyra enligt 
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reaktionsformeln för att bestämma vattnets substansmängd. Förhållandet b kunde sedan 

fås fram genom att beräkna vattnets massa. 

 

OHCOOHC 22283 435      (8) 

 

Där  C3H8 = Propan 

 O2 = Syrgas 

 CO2 = Koldioxid 

 H2O = Vatten 

 

M

m
n        (9) 

 

Där  n = Substansmängd [mol] 

 m = Massa [g] 

 M = Molmassa [g/mol] 

 

När ṁv1, ṁv2 och ṁv3 väl var kända kunde massflödet av vatten ut ur yankeekåpan ṁv4 

beräknas med massbalansen för vattnet (3).  

Massflödet av torr luft som strömmar genom yankeekåpan beräknades med hjälp av 

luftens absoluta fukthalt (10). 

 

x

m
m v

tl
4


        (10) 

 

Där  x = Luftens absoluta fukthalt [kgvatten / kgtorrluft] 

 

För att ta reda på luftens absoluta fukthalt ut ur yankeekåpan användes luftens 

temperatur och dess våta temperatur från mätpunkt 1 enligt figur 7. De båda 

temperaturerna användes sedan i ett färdigt Excel dokument som används på 

pappersbruket när absoluta fukthalter behöver beräknas. Detta Excel dokument 

beräknade då fram partialtrycket vattnet skulle erhålla skulle luften vara mättad (11). 

Var inte luften mättad användes (12) för att ta reda på vattnets partialtryck genom att 

bland annat ta hänsyn till skillnaden mellan luftens våta och torra temperatur. Sedan 

användes vattnets partialtrycket för att beräkna luftens absoluta fukthalt (13).  

En jämförelse med absoluta fukthalter beräknade med Lewis analogi mellan värme och 

masstransport utfördes för att validera (11) och (12). Lewis analogi beskrivs 

noggrannare av Ottosson et al. (2013). 

 
 




















230

64,9978,11

, 100 vt

vt

T

T

mättadv eP     (11) 

 

Där Pv,mättad = Partialtrycket vattnet skulle utgöra om luften var mättad [kPa] 

 Tvt = Luftens våta temperatur [°C] 
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5,1007

1000
11652,0

,

,

vtl

vt

tot

tot

mättadv

mättadvv

TT
T

P
P

P

PP






















   (12) 

 

Där Pv = Vattnets partialtryck [kPa] 

 Ptot = Totaltrycket [kPa] 

 Tl = Luftens torra temperatur [°C] 

 

vtot

v

PP

P
x






622,0
     (13) 

 

3.2.3  Värmeväxling 
Luften från yankeekåpan värmeväxlas i flera steg vilket visas i figur 7.  

Temperaturmätningar utfördes på två ställen i systemet, mätpunkt 1 och mätpunkt 2 

figur 7, där den torra samt den våta temperaturen på luften mättes. 

 

 
Figur 7  Förenklat schema över värmeväxlingen av luften från yankeekåpan på PM35. 

 

VVX1 förvärmer luften som ska till yankeekåpan. Luftflödet på den kalla sidan i VVX1 

antogs vara samma som det beräknade massflödet av torr luft som tas ut ur kåpan. 

Temperaturdifferensen för den kalla sidan av VVX1 hämtades från processdator och 

effekten på VVX1 (14) beräknades. 

 

11,1 VVXVVXptlVVX TcmQ       (14) 

 

Där Q = Värmeeffekt  [kW] 

 cp, = Specifik värmekapacitet [kJ/kg,°C] 

 ΔT = Temperaturdifferens [°C] 
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Den beräknade effekten på VVX1 användes sedan för att iterera fram tillståndet på den 

varma luften från yankeekåpan efter VVX1 (15). Den absoluta fukthalten för den varma 

luften antogs vara samma innan som efter VVX1. 

 

tl

VVX

gpgp
m

Q
hxTchxTc




1

4,444,5,555,     (15) 

 

Där  T = Temperatur [°C] 

 hg = Entalpi för vattenånga [kJ/kg] 

 

Värmeeffekten för VVX2 kunde beräknas med en energibalans för den varma luften 

(16). 

 

  
2,2,6,65,5652 fkggptlVVX hmhxhxTTcmQ     (16) 

 

Där ṁk = Massflödet av kondensat [kg/s] 

 hf = Entalpi för vatten [kJ/kg] 

 

Med en massbalans för vattnet i den varma luften kunde massflödet av kondensat 

beskrivas med luftflödet och luftens absoluta fukthalt innan samt efter VVX2 (17). 

 

 652, xxmm tlk        (17) 

 

3.2.4  Befuktning av luften 
För att vara säker på att vattenångan i luften skulle kondensera genom hela VVX2 

skulle luften behöva fuktas upp tills den blev mättad. Med antagandet att vattnet som 

tillförs luften har samma temperatur som luftens våta temperatur skulle luften bli mättad 

vid luftens våta temperatur. 

Luftens våta temperatur itererades fram i Excel dokumentet som använts för att beräkna 

absoluta fukthalter. Luftens beräknade temperatur i position 5 användes som luftens 

torra temperatur medan den våta temperaturen ändrades tills det att rätt absolut fukthalt 

gavs. Excel dokumentet användes också för att beräkna luftens absoluta fukthalt efter att 

vatten tillförts och luften blivit mättad. 

En massbalans för vattnet utfördes för att beräkna hur mycket vatten som skulle behöva 

tillsättas för att mätta luften (18) och en energibalans användes för att verifiera att 

balans sker vid befuktningen (19). 

 

 55 xxmm btlb        (18) 

 

Där ṁb = massflödet av vatten för att befukta luften [kg/s] 

 

  bgbbbpfbgp hxTchxxhxTc 5,555,5,555,555,    (19) 

 

Som det dimensionerande värmebehovet 
vbQ  valdes månaden under år 2015 som 

krävde störst mängd energi för uppvärmning av lokaler. Det dimensionerande 
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värmebehovet adderades med den beräknade värmeeffekten för VVX2. Den befuktade 

luftens tillstånd efter VVX2 itererades fram med energibalansen för VVX2 (20). 

 

 
tl

vbVVX
bgbbbpbfbbbgbbbp

m

QQ
hxTchxxhxTc



 
 2

5,555,2,656,666,  (20) 

 

3.2.5  Ackumulatortank  
Vid stopp av PM35 går det inte att utvinna någon energi från yankeekåpans luft. Vid 

dessa tillfällen krävs antingen en alternativ energikälla för uppvärmningen eller att 

värme lagrats i t.ex. en ackumulatortank. PM35 har ett planerat stopp på fyra timmar 

varannan vecka samt ett stopp på upp till 12 timmar ca var 6e vecka. Utöver det finns 

det risk för att oförutsedda stopp sker vid t.ex. olyckor. Oförutsedda stopp har inte tagits 

med i beräkningarna för dimensioner av ackumulatortank. Två fall valdes att studeras 

där fall 1 innebar att tillräckligt med värme skulle ackumuleras för att klara stopptiden 

på fyra timmar. För fall 2 skulle tillräckligt med värme ackumuleras för att klara en 

stopptid på 12 timmar och således också klara det planerade stoppet på fyra timmar. 

Den aktiva volymen som skulle krävas av ackumulatortanken för att klara de planerade 

stopptiderna beräknades genom att multiplicera flödet av vatten som skulle krävas för 

att klara värmebehovet med tiden ingen värmeväxling sker (21). 

 

tidVV radaktiv        (21) 

 

Där Vaktiv = Den aktiva volymen i ackumulatortanken [m
3
] 

 radV = Vattenflöde i radiatorsystemet [m
3
/s] 

 tid = Tid där ingen värmeväxling sker [s] 

 

Vattenflödet till radiatorsystemet är beroende på värmebehovet och vattnets förmåga att 

avge energi (22). Som temperaturdifferens användes 20°C och för det dimensionerande 

värmebehovet användes samma som i beräkningarna gällande VVX2. 

 

radvp

vb
rad

Tc

Q
V




,


      (22) 

 

Där ρ = Densiteten för vatten [kg/m
3
] 

 cp,v = Värmekapacitet för vatten [kJ/kg,°C] 

 ΔTrad = Temperaturdifferens på vattnet i radiatorsystemet [°C] 

 

På grund av skiktning och inblandning av kallvatten kan endast ca 80 % av en 

ackumulatortank utnyttjas (Armatec). Således dividerades den aktiva volymen med 0,8 

för att bestämma ackumulatortankens totala volym.   

Hur stor besparingen skulle bli i form av ånga beräknades genom att multiplicera totala 

antalet timmar PM35 står still under ett år med den totala mängden ånga som användes 

till uppvärmning av lokaler år 2015. 
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3.2.6  Installation  
Ett flödesschema över hur installationen av nya värmeväxlare och nya rörledningar 

skulle kunna se ut om VVX2 också skulle användas för lokaluppvärmning ritades.  

Det beräknades hur stort vattenflöde som den befintliga effekten på VVX2 
2VVXQ  

motsvarade (23). På samma vis beräknades hur stor ökningen av vattenflödet genom 

VVX2 skulle bli om installationen skedde enligt flödesschemat. För att ta reda på 

vattenflödet som VVX2 dimensionerades för kontaktades Andritz som var med och 

dimensionerade VVX2. 

 

Tc

Q
m

vp 


,


      (23) 

 

När vattenflödet som motsvara den befintliga effekten på VVX2 beräknades användes 

en temperaturdifferens på 55°C då färskvattnet värms från ca 5°C till 60°C.  

Vid beräkningarna om hur stor ökningen av vattenflödet skulle bli användes det 

dimensionerade värmebehovet 
vbQ  som effekt och en antagen temperaturdifferens på 

20°C. 

 

3.2.7  Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys utfördes till följd av osäkerheten i mätningarna av luftens våta 

temperatur. Det som undersöktes var luftens tillstånd i position 4, 5 och 6 om den 

absoluta fukthalten på luften ut ur yankeekåpan sattes till 0,400 eller 0,300 kgvatten / 

kgtorrluft istället för att den beräknades utefter uppmätt våt temperatur på luften.  

En ny effekt på VVX1 
1VVXQ beräknades för de båda fallen. Samma effekt på VVX2 

användes för alla fall där den befintliga effekten på VVX2 
2VVXQ  adderades med det 

dimensionerande värmebehov 
vbQ . 
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4.  Resultat 
 

4.1  Energikartläggning 

 

4.1.1  El 
Mätningarna av elförbrukningen utförs per transformator där PM35 och södra 

konverteringen har egna transformatorer. Resterande transformatorer distribuerar el till 

fler platser än ett. För dessa transformatorer har en fördelning av förbrukad el utförts. 

Hur resultatet av fördelningen blev presenteras i tabell I.  

 
Tabell I Förbrukad mängd el år 2015 

Avdelning MWh MWh/ton 

PM35 30 936 0,77 

PM36 33 974 0,94 

Avsvärtningen 20 538 0,37 

Massaberedning 3 200 0,10 

Sedimentering 2 580 0,07 

Södra konverteringen 7 024  

Västra konverteringen 3 789  

Belysning 3 700  

Kompressorer 3 313  

Färskvattenpump 472  

Summa 106 763  

Egenproducerad 2 972  

Summa faktura + egenproducerad 107 877  

Förluster och felmätningar 1%  

 

Anledningen varför PM36 kräver mer el per ton producerat papper än PM35 beror 

delvis på att PM36 använder samma transformator som två uppslagare och ingen 

fördelning av elförbrukning utfördes för dessa.  

 

4.1.2  Gasol 
Värden för gasolförbrukningen, tabell II, avläses månadsvis från processdatorn och 

jämförs sedan med fakturan. Gasolen används för att värma upp luften som blåses mot 

pappersbanan i yankeekåpan. 

 
Tabell II Förbrukad mängd gasol år 2015 

Gasol ton MWh MWh/ton 

PM35 2 336 29 850 0,74 

PM36 1 194 15 253 0,42 

Summa 3 530 45 104  

Fakturerad 3 835 49 001  

Förluster och felmätningar 8% 8%  
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4.1.3  Ånga 
Värden för ångförbrukningen, tabell III, hämtas från processdatorn månadsvis och 

jämförs med fakturan. Ångan som PM35 och PM36 använder har ett tryck på 17 bar 

och för avsvärtning och värme används ånga på 3 bar. Förluster och felmätningar för 

ångan på 3 bar har lagts på värmen då det inte fanns något sätt att mäta hur mycket av 

det som gått specifikt till värme. 

 
Tabell III Förbrukad mängd ånga år 2015 

Ånga 3 bar [MWh] 17 bar [MWh] MWh/ton 

PM35  30 989 0,77 

PM36  23 183 0,64 

Avsvärtningen 17 344   

Värme 8 079   

Summa 25 423 54 172  

Fakturerad 25 423 65 017  

Förluster och felmätningar 0% 17%  

 

4.1.4  Sammanställning 
För att ta reda på vilka avdelningar energianvändningen kunde anses betydande 

sammanställdes all energianvändning i tabell IV. Energin som använts för transporter 

till och från bruket, i form av el för järnvägstransport samt diesel för lastbilar har 

bortsetts från då dessa transporter är inköpta av transporttjänsteleverantörer.  

 
Tabell IV Sammanställning av energianvändningen år 2015.  

 Energianvändning GWh/år Andel av respektive energislag 

 El Ånga Gasol Diesel Totalt El Ånga  Gasol Diesel Totalt 

Energiaspekt 

Mariestad 

          

PM35 30,9 31,0 29,9  91,8 28,7% 34,3% 60,4%  36,9% 

PM36 34,0 23,2 15,3  72,4 31,5% 25,6% 30,9%  29,1% 

Avsvärtningen 17,3 17,3   34,7 16,1% 19,2%   13,9% 

Förluster/felmätningar 1,1 10,8 3,9  15,9 1,0% 12,0% 7,9%  6,4% 

Uppvärmning 0,4 8,1   8,5 0,4% 8,9%   3,4% 

Södra konverteringen 7,0    7,0 6,5%    2,8% 

Västra konverteringen 3,8    3,8 3,5%    1,5% 

Belysning 3,7    3,7 3,4%    1,5% 

Tryckluft 3,3    3,3 3,1%    1,3% 

Massaberedningen 3,2    3,2 3,0%    1,3% 

Vattenrening 3,1    3,1 2,8%    1,2% 

Transporter internt   0,4 1,2 1,6   0,8% 100% 0,6% 

Summa 2015 107,9 90,4 49,4 1,2 248,9 100% 100% 100% 100% 100% 

 

4.1.5  Variationer i energianvändningen 
Årstidsberoende variationer såsom temperatur på vatten och luft påverkar mängden 

energi som krävs för att avvattna pappersbanan samt hur mycket som krävs för att 

värma lokaler. Variationer i energianvändningen per månad presenteras i figur 8. 

Skillnaden mellan högsta och lägsta energianvändningen är ca 0,43 MWh/ton beräknat 

på brukets totala energianvändning per ton producerat papper.  
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Figur 8 Totala energanvändningen per ton producerat papper uppdelat per månad. 

 

Papprets ytvikt påverkar också mängden energi som krävs för att avvattna 

pappersbanan. En lägre ytvikt ger en högre energianvändning i form av ånga och gasol 

per ton producerat papper vilket illustreras i figur 9. Stopptider har inte tagits hänsyn till 

vilket kan ge avvikelser för produkter med låg produktion över året.  

 

 
Figur 9 Hur energianvändningen varierar med ytvikten på pappret som produceras. Värden från 

år 2014 

 

Systemtemperaturen är temperaturen på pappersbanan och den påverkar hur mycket 

energi i form av ånga och gasol som krävs för att torka pappersbanan vilket visas med 

figur 10. Detta beror på att vattnets viskositet minskar vid ökad temperatur vilket leder 

till en effektivare pressning då vattnet lättare lämnar pappersbanan. En högre 

systemtemperatur gör också att vattnet i pappersbanan lättare förångas då vattnets 

förångningsentalpi minskar med ökad temperatur.  
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Figur 10  Samband mellan systemtemperatur och behov av torkenergi för att avvattna 

pappersbanan. 

 

En jämförelse mellan energianvändningen för år 2010 – 2015 presenteras i tabell V 

vilket visar på en stadig förbättring år för år gällande energianvändningen per ton 

producerat papper. 

 
Tabell V Hur energianvändningen förändrats på bruket sedan år 2010 fram till och med år 2015. 

 Energianvändning GWh/år 

Energiaspekt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PM35 89,6 93,0 92,5 93,3 95,5 91,8 

PM36 74,8 78,6 72,5 73,3 74,5 72,4 

Avsvärtningen 35,5 39,3 41,6 36,5 34,2 34,7 

Förluster/felmätningar 21,1 21,1 14,9 17,8 14,4 15,9 

Uppvärmning 10,1 7,6 9,8 8,1 7,7 8,5 

Södra konverteringen 6,5 5,2 6,8 6,8 7,1 7,0 

Västra konverteringen 6,6 5,8 5,5 5,4 5,2 3,8 

Belysning 4,3 0,6 0,6 0,6 0,7 3,7 

Tryckluft 3,2 3,0 3,3 3,4 3,3 3,3 

Massaberedningen 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Vattenrening 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 

Transporter internt 2,2 1,9 1,9 1,8 1,5 1,6 

Summa 260,1 262,5 255,7 253,2 250,4 248,9 

Produktion [ton] 70731 74459 73478 74764 75977 76429 

MWh/ton 3,68 3,53 3,48 3,39 3,30 3,26 

y = -0,0238x + 2,7091 

R² = 0,3096 
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4.2  Värmeåtervinning 

 

4.2.1  Yankeetorken  
Massbalanserna över yankeetorken gav massflödena som presenteras i tabell VI vilket 

visar att majoriteten av vattnet som lämnar yankeekåpan är vatten som avdunstat från 

pappersbanan.  

 
Tabell VI  Beräknade massflöden från massbalanserna över yankeetorken. 

Position 1 2 3 4 

ṁv [kg/s] 1,59 0,08 0,13 1,64 

ṁf [kg/s] 1,31 1,31   

ṁtl [kg/s]   3,35 3,35 

 

Gasolförbrukningen a och hur mycket vatten som bildas vid förbränning av gasol b 

beräknades till 0,058 kggasol/kgkräppat papper respektive 1,63 kgvatten/kggasol. 

 

4.2.2  Värmeväxling  
Tillståndet hos luften från yankeekåpan har vid olika steg i värmeväxlingsprocessen 

presenteras i tabell VII. Temperaturerna i tabell VII för position fyra samt sex är data 

som togs fram genom mätningar medan resterande värden är beräknade. 

 
Tabell VII  Mätdata (fet stil) och beräknade värden som beskriver luftens tillstånd vid olika steg i 

värmeväxlingsprocessen. 

Position 4 5 6 

T [°C] 300 222 74,8 

Tvt [°C] 82,4 81,2 73,6 

ṁv [kg/s] 1,64 1,64 1,16 

x [kgvatten/kgtorrluft] 0,491 0,491 0,348 

 

För fallet i tabell VII krävs 540 kW i effekt av VVX1 och 2090 kW i effekt av VVX2. 

Massflödet av kondensat i VVX2 beräknades till 0,48 kg/s. 

 

4.2.3  Befuktning av luften 
För att göra luften i position fem mättad skulle det krävas ett tillflöde av vatten på ca 

0,365 kg/s. Temperaturen på luften skulle då sänkas från 222°C till 81,2°C medan 

energiinnehållet i luften hålls konstant. Hur luftens tillstånd skulle förändras vid 

befuktning illustreras i tabell VIII. 
 

Tabell VIII  Hur befuktningen av luften förändrar dess tillstånd. 

Position 5 5b 

T [°C] 222 81,2 

ṁv [kg/s] 1,64 2,01 

x [kgvatten/kgtorrluft] 0,491 0,600 

 

När energibalansen för befuktningen av luften (19) beräknades var vänsterledet 1,7 % 

större än högerledet. 
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Skulle kapaciteten på VVX2 kunna ökas så att värmebehovet kunde tas ut också skulle 

luftens tillstånd förändras enligt tabell IX. 

 
Tabell IX  Luftens tillstånd efter att den mättats med vatten samt tillståndet efter värmeväxling. 

Position 5b 6b 

T [°C] 81,2 62,4 

ṁv [kg/s] 2,01 0,59 

x [kgvatten/kgtorrluft] 0,600 0,176 

 

För fallet i tabell XX har 1375 kW extra lagts på VVX2 jämfört med fallet i tabell VII 

för att kunna täcka värmebehovet. 0,57 kgvatten/s mer skulle behöva kondensera i VVX2 

för att täcka värmebehovet. 

 

4.2.4  Ackumulatortank 
Den totala volymen varmvatten som skulle behöva ackumuleras för att klara av de 

planerade stoppen av PM35 presenteras i tabell X tillsammans med hur stor besparing 

respektive ackumulatortank skulle ge.  

 
Tabell X  Storlek på ackumulatortank som skulle krävas för att klara av värmebehovet vid 

planerade stopp presenterat tillsammans med respektive stopptids besparing.  

 Fall 1 Fall 2 

Vack [m
3
] 300 900 

Besparing [MWhånga/år] 95,9 192 

 

Den besparade mängden ånga motsvarar ca 1,2 %  och 2,4 % av den totala mängden 

ånga som användes för uppvärmning under år 2015 för fall 1 respektive fall 2. 

 

4.2.5  Installation 
Det nya uppvärmningssystemet illustreras i figur 11 där svart representerar befintliga 

komponenter och rörledningar och grön representerar förändringar i systemet. En ny 

vatten/vatten värmeväxlare skulle då behövas per uppvärmningssystem som värmer 

vattnet som kommer från radiatorerna. Efter att vattnet värmts i den nya värmeväxlaren 

färdas vattnet genom det befintliga uppvärmningssystemet där ånga eller el kan 

användas som spetsvärme om framledningstemperaturen inte räcker. Det befintliga 

uppvärmningssystemet kan också användas vid driftstopp av pappersmaskinen.  

Vattnet som värms av luften från yankeekåpan i VVX2 skulle vara mediet i den varma 

sidan i de nya värmeväxlarna. Det vattnet skickas sedan tillbaka till VVX2 för att 

värmas på nytt.  
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Figur 11  Flödesschema över hur installationen av nya värmeväxlare till uppvärmningen av lokaler 

skulle kunna se ut. 

 

VVX2 är dimensionerad för ett vattenflöde på 16,6 kg/s. Till varmvattentanken 

beräknades det flöda ca 9 kg vatten / s. Skulle installationen utföras enligt figur XX 

skulle totala flödet av vatten genom VVX2 behöva ökas med 16,4 kg/s. 

 

4.2.6  Känslighetsanalys 
Luftens absoluta fukthalt påverkar massflödet av torr luft där en lägre absolut fukthalt 

ger ett högre luftflöde vilket kan skådas i tabell XI. Det ökade massflödet av torr luft 

ledde till en ökad effekt på VVX1 enligt tabell XII. Både den torra och den våta 

temperaturen på luften blev lägre i position 5 för fallen med lägre absolut fukthalt.  

 
Tabell XI  Resultat av känslighetsanalysen där luftens tillstånd i position 4 och 5 presenteras för de 

olika fallen. 

 Position 4 Position 5 

Fall x=0,491 x=0,400 x=0,300 x=0,491 x=0,400 x=0,300 

x [kg/kg] 0,491 0,400 0,300 0,491 0,400 0,300 

T [°C] 300 300 300 222 214 204 

Tvt [°C] 82,4 80,2 77,1 81,2 78,7 75,0 

ṁtl [kg/s] 3,35 4,11 5,48 3,35 4,11 5,48 

ṁv [kg/s] 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

 
Tabell XII  Effekten på VVX1 och hur den skiljer sig beroende på luftens absoluta fukthalt. 

Fall x=0,491 x=0,400 x=0,300 

1VVXQ [kW] 540 663 884 
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Vattenflödet efter att luften befuktats till mättat tillstånd ser inte ut att påverkas 

nämnvärt av luftens absoluta fukthalt ut ur yankeekåpan vilket kan skådas i tabell XII. 

Den viktigaste skillnaden mellan de tre olika fallen är luftens temperatur efter 

befuktning. En lägre absolut fukthalt leder till en lägre temperatur efter befuktning och 

då också en lägre temperatur i position 6 efter VVX2. 

 
Tabell XIII  Resultat av känslighetsanalysen där luftens tillstånd i position 5 och 6 presenteras för 

de olika fallen efter att luften befuktats till mättat tillstånd. 

 Position 5 efter befuktning Position 6 efter befuktning 

Fall x=0,491 x=0,400 x=0,300 x=0,491 x=0,400 x=0,300 

x [kg/kg] 0,600 0,497 0,383 0,176 0,150 0,125 

T [°C] 81,2 78,7 75,0 62,4 59,7 56,5 

ṁv [kg/s] 2,01 2,04 2,10 0,59 0,62 0,68 
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5.  Diskussion 
 

5.1  Energikartläggning 
Beroende på vad energikartläggningen skall användas till krävs det olika grader av 

noggrannhet vid utförandet av den. För att skapa en representativ bild kan t.ex. en 

uppdelning av energianvändningen utföras som för elanvändningen i tabell I. 

Antaganden har där använts för att dela upp energianvändningen för platser som är 

inkopplade på samma transformator. Resultatet blir då inte helt rätt men beroende på 

hur väl antagandena är satta kan fortfarande en representativ bild av elförbrukningen 

presenteras. Det är viktigt här att dokumentera vilka antaganden som satts så att 

förbättringar gällande elförbrukningen allokeras rätt i nästkommande 

energikartläggning. Ska dock energikartläggningen användas internt i en större 

utsträckning som t.ex. användas för att jämföra olika mjukpappersbruk inom koncernen 

med varandra eller för att identifiera möjliga förbättringar skulle en högre grad av 

noggrannhet vara att föredra. Åtgärder för att höja noggrannheten gällande 

elförbrukningen skulle vara att mäta den per komponent istället för per transformator. 

Att mäta alla komponenter för sig är troligtvis orimligt. En undersökning skulle behöva 

utföras där komponenter som ansågs vara intressanta för framtida effektiviseringar 

identifierades och då prioriterades för en egen mätning av sin elförbrukning. För ång- 

och gasolförbrukningen krävs inte samma åtgärder då det inte har lika många 

användningsområden. Undantag är ångan som används till uppvärmning av lokaler 

vilket kan tänkas gynna bruket skulle mätningar på det utföras.  

Ett intressant resultat som dök upp i energikartläggningen var skillnaden mellan de två 

pappersmaskinerna gällande energianvändning. Skillnaden i elförbrukning som 

presenteras i tabell 1 kan förklaras med att två uppslagares elförbrukning är allokerade 

på PM36 till följd av att de använder samma transformator. Skillnaden gällande gasol- 

och ångförbrukning för de två pappersmaskinerna kan dock inte förklaras och är något 

som skulle vara intressant att studera vidare.  

För att kunna säga vilka energianvändare som kan anses betydande anses tabell IV vara 

ett starkt underlag. Där visas det tydligt att pappersmaskinerna och avsvärtningen är de 

stora energianvändarna och dessa anläggningar kan då anses kunna prioriteras gällande 

energieffektivisering. Uppvärmningen anses också dock vara av intresse att undersöka 

vidare för även om den inte anses som en betydande energianvändare så skulle en 

förbättring i det området fortfarande påverka den totala energianvändningen märkvärt. 

Detta är till följd av att uppvärmningen är en energianvändare som kan utnyttja 

lågvärdig värme och som helt skulle kunna elimineras om rätt åtgärder utfördes. 

Avsvärtningen kräver mer energi per ton papper i form av el jämfört med 

massaberedningen vilket visas i tabell 1 och avsvärtningen kräver dessutom ånga. Detta 

gör det viktigt vid jämförande mellan olika mjukpappersbruk att ta hänsyn till vilken 

grad bruket använder sig av returfibrer. Samtidigt krävs det också energi i massabruket 

som framställer färskmassan vilket inte är med i denna energikartläggning eftersom 

denna pappersmassan är inköpt. 
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5.2  Värmeåtervinning 
Temperaturmätningarna gav inte något exakt värde på luftens torra och våta temperatur 

då mätningarna inte utfördes perfekt. Strålningsutbytet mellan givare och luftkanalen 

togs inte hänsyn till vilket speciellt borde påverkat mätningarna av den våta 

temperaturen vilket visades i känslighetsanalysen påverka vilken temperatur som kan 

nås på den kalla sidan i VVX2. Noggrannare mätningar av luftens absoluta fukthalt eller 

den våta temperaturen samt en studie på hur de förändras med produktion och andra 

variabler rekommenderas att utföras innan åtgärderna som presenteras i denna studie 

implementeras.  

Ett flertal antaganden gjordes för att beräkna massbalanserna över yankeetorken. Att det 

inte sker någon fiberförlust från det att pappersbanan pressas mot yankeecylindern tills 

det att det kräppas anses vara ett rimligt antagande. Enstaka fibrer kan möjligtvis lämna 

pappersbanan under torkningen av den, dock bör det vara endast vara en bråkdel av 

totala flödet av fibrer. Luftläckage genom yankeekåpan är något som är fullt möjligt. 

Detta är dock något som kontrolleras noga genom att se till att trycket i yankeekåpan 

inte skiljer sig från trycket utanför. På så vis hålls läckaget av luft till ett minimum 

vilket leder till att antagandet om luft- och vattenläckage anses rimliga. 

Ett medelvärde för gasolförbrukningen användes för att beräkna hur mycket vatten som 

tillförs med torkluften som blåses mot pappersbanan. Gasolförbrukningen är dock något 

som varierar beroende på bland annat ytvikten på pappret som tillverkas. Jämfört med 

mängden vatten som tillförs luften från pappersbanan är det dock endast en liten del. 

Således påverkas inte den totala mängden vatten i luften tillräckligt mycket för att det 

ska anses betydande att ta hänsyn till variationer i gasolförbrukningen. 

Att ingen kondensation skulle ske i första värmeväxlaren efter yankeekåpan antogs på 

grund av luftens höga temperatur. Skulle vattnet i luften kondensera på grund av att 

temperaturen på ytan mellan kall och varm sida skulle vara under luftens daggpunkt är 

det troligt att vattnet snabbt skulle evaporera igen.  

Eftersom ett medelvärde av ångförbrukningen användes som dimensionerande 

värmeeffekt kommer det finnas risk för att det uppstår dagar under årets kallaste månad 

där värmen inte räcker, skulle dimensioneringen utföras enligt denna studie. Dock är det 

svårt att säga hur stort det faktiska värmebehovet skulle behöva vara för att säkert klara 

av uppvärmningen av lokalerna året om. Hur mycket ånga som används för 

uppvärmning mäts inte utan det har antagits att all ånga på 3 bar som inte går till 

avsvärtningen går till uppvärmning utan förluster. Detta gör att medelvärdet av 

ångförbrukningen för månaden med störst värmebehov bör åtminstone ge en 

representativ bild över hur stort det dimensionerande värmebehovet är. 

Alla beräknade massflöden gällande yankeetorken har utförts för ett stationärt fall. I 

verkligheten kommer dessa flöden att variera beroende på ett flertal parametrar såsom 

t.ex. maskinhastighet och ytvikten på pappret som tillverkas.  

Att befukta luften från yankeekåpan ska inte påverka energiinnehållet i den dock sänker 

den temperaturen på luften. Den sänkta temperaturen leder till att temperaturdifferensen 

mellan kall och varm sida också minskar vilket påverkar värmeöverföringen negativt. 

Förhoppningen är dock att den extra kondensationen som skulle ske eftersom luften 

gjorts mättat mer än väger upp för den förlorade temperaturdifferensen. En närmare koll 

på värmeväxlaren där storleken på ytor och värmeövergångstal identifierades skulle 

behöva utföras för att ta reda på om kondensationen kunde mer än väga upp för den 

minskade temperaturdifferensen. För att klara av att täcka hela behovet av värme som 

annars täcks av ånga skulle dock VVX2 behöva bytas ut eller kompletteras med en ny 
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luft/vatten värmeväxlare på grund av vattenflödets ökning. Ett annat alternativ skulle 

vara att identifiera värmebehovet byggnad för byggnad och undersöka om VVX2 skulle 

räcka till någon av byggnaderna utan att behöva bytas eller kompletteras. 

På grund av att planerade stopp av pappersmaskinen är så pass långa och samtidigt 

endast motsvarar 1,2 % eller 2,4 % av totala tiden av året blir en investering i en 

ackumulatortank för uppvärmningen av lokaler svårt att försvara. Alternativet blir då att 

använda det befintliga uppvärmningssystemet med ånga vid driftstopp. 

Installationen som illustreras i figur 11 skulle göra det möjligt att använda det befintliga 

uppvärmningssystemet med ånga vid driftstopp och det skulle också kunna användas för 

spetsvärme under tider där det nya systemet inte skulle räcka till.  

Något som inte studerats ingående i denna rapport är konsekvenserna av att öka 

mängden energi som tas ut med VVX2. Detta är något som skulle behöva studeras 

närmare innan beslut kan tas om åtgärden ska utföras. Något som kan sägas om 

konsekvenserna är att om mer energi ska hämtas ur den våta luften innan skrubbern som 

sitter sist i värmeåtervinningsledet kommer åtminstone vattnet som värms i skrubbern 

inte kunna komma upp i lika hög temperatur. Det vattnet används för att hålla 

systemtemperaturen uppe och som visas i figur 10 påverkar det mängden torkenergi 

som krävs för att torka pappersbanan. Hur mycket systemtemperaturen skulle påverkas 

är något som bör undersökas i framtida studier. 
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6.  Slutsats 
 

Energikartläggningen visade att pappersmaskinerna och avsvärtningen var 

mjukpappersbrukets stora energianvändare.  

Den våta luften från yankeekåpan har tillräckligt högt energiinnehåll efter första 

värmeväxlaren för att kunna användas till uppvärmning av lokaler som annars värms 

med hjälp av ånga. Den existerande värmeväxlaren skulle behöva kompletteras eller 

bytas ut om hela värmebehovet skulle täckas då vattenflödet på den kalla sidan skulle 

bli för stort. De befintliga värmecentralerna skulle behöva finnas kvar för eventuell 

spetsvärme och för att användas vid stopp av pappersmaskinen.  
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Bilaga 1 - Indata 

 
Tabell XIV  Indata. 

cp 1,007 kJ/kg,°C 

cp,v 4,185 kJ/kg,°C 

cp,VVX1 1,009 kJ/kg,°C 

cp,4 1,044 kJ/kg,°C 

cp,5 1,013 kJ/kg,°C 

cp,5b 1,008 kJ/kg,°C 

cp,6b 1,007 kJ/kg,°C 

hg4 3074,5 kJ/kg 

hg5 2919 kJ/kg 

hg5b 2643 kJ/kg 

hg6 2634,6 kJ/kg 

hg6b 2615 kJ/kg 

hf,2 314 kJ/kg 

hf,2b 260 kJ/kg 

hf,5 340 kJ/kg 

ṁ2 1,39 kg/s 

MC3H8 44,03 g/mol 

MH2O 18 g/mol 

Ptot 101,325 kPa 

ρ 988,1 kg/m
3 

TS1 45 % 

TS2 94 % 

ΔTVVX1 160 °C 

 


