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Sammanfattning 

Stora miljökrav ställs idag på industrier, samtidigt ökar antalet svenska hem vilket 

medför att energibehovet och kraven på miljövänlig energi ökar. BillerudKorsnäs gamla 

föråldrade kraftpannan skulle därför ersättas med en modern biobränslepanna. Istället 

grundades energibolaget BEAB. I BEABs turbin används labyrinttätningar, i de 

tätningarna används tätningsånga. Efter det att ångan har använts i labyrinten kyls den 

ner till under mättnadstemperaturen och den kvarvarande energin utnyttjas inte. Den här 

studien granskar och utreder möjligheterna att utnyttja energin i den använda 

tätningsångan.  

 

Det första antagandet var att det skulle vara möjligt att återinföra tätningsångan i 

industriområdets allmänna ångnät. Men under processens gång har det framkommit att 

tätningsångan som lämnar labyrinten endast har trycket 1 bar, vilket gör att det inte är 

möjligt att återinföra ångan i industriområdets ångnät. Istället undersöktes möjligheterna 

att överföra tätningsångans energi till en annan energibärare.  

 

Mängden tätningsånga som når ångkylaren var okänd med anledning av att systemet 

saknar mätutrustning. Tätningsångans flöde beräknades och därefter valdes en lämplig 

energibärare efter tillgänglighet, möjlighet till temperaturhöjning samt ekonomiskt 

värde.   

 

Den mest lämpade energibäraren för att ta vara på energin i tätningsångan ansågs var 

spädvattnet, det används till att reglera nivån i matarvattentanken.  Om temperaturen på 

spädvattnet höjs från 10⁰C till 80⁰C medför det att mindre ånga behöver tillföras i 

matarvattentanken. Eftersom ångan som tillsätts i matarvattentanken är värd  

180 kr/MWh medför det att en besparing på 1,3 miljoner kronor per år är möjlig.  

 

Att genomföra investeringen bidrar inte bara till en positiv ekonomisk vinst utan är även 

bra ur miljösynpunkt eftersom det är en energisparande åtgärd. Det fortsatta arbetet är 

förslagsvis att fastställa mängden kondensat i kondensatkärlen samt undersöka 

möjligheten att återinföra det vattnet i matarvattentanken. 

 

Nyckelord: energiåtervinning, tätningsånga, labyrinttätning, spillånga, miljöåtgärder.   
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Abstract 
 

Today’s industries have major environmental requirements to follow, while the numbers 

of homes in Sweden are increasing. This means that the demand for green energy 

increases. BillerudKorsnäs old outdated power boiler was meant to be replaced with a 

modern biomass boiler. Instead a new energy company was founded, called BEAB. In 

BEABs turbine a labyrinth seal is used. The sealing is using sealing steam. After the 

steam has been used in the labyrinth is cooled down to below the saturation temperature 

and the remaining energy is not utilized. This study examines and investigates the 

possibility of using the energy of the used sealing 

 

The first assumption was that it would be possible to reintroduce the sealing steam in 

the general steam network of the industrial area. But during the process, it has emerged 

that the sealing steam leaving the labyrinth has the pressure of 1 bar, which makes it 

impossible to introduce the steam in the steam network. Instead, the possibility to 

transfer the sealing steams energy into another energy carrier was investigated. 

 

The amount of steam from the sealing that reaches the desuperheater was unknown 

because the system lacks the right equipment to measure it. The seal steam flow was 

calculated and then suitable energy carrier was selected for availability, possibility of 

temperature increase and economic value. 

 

The most suitable energy carrier to take advantage of the energy of the sealing steam 

was considered to be the dilution water, it is used to regulate the level of the feed water 

tank. The temperature of the dilution water is increased from 10⁰C to 80⁰C, which 

results in less steam must be injected in the feed water tank. Because the steam that is 

added to the feed water tank is worth 180 SEK/MWh makes it possible to profit 1.3 

million SEK annually if the temperature on the dilution water increases. 

 

To implement the investment does not only contribute to a positive economic profit but 

are also very good from an environmental viewpoint because it is energy-saving. 

Further work is suggested to determine the amount of condensate in the condensate 

chamber and examine the possibility of reintroducing that water in the feed water tank. 
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Förord 

Efter fyra års studier på Högskolan i Gävle på programmet Maskiningenjör är detta mitt 

examensarbete. Jag vill ta tillfället i akt och tacka Bomhus Energi, speciellt till Henrik 

Rystedt som gett mig möjligheten att utföra mitt examensarbete hos dem. Jag vill även 

ägna ett tack till BillerudKorsnäs eftersom jag har haft min praktik där under dessa fyra 

år.   
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1. Inledning 

Om Europas klimatmål till år 2050 ska vara möjliga att uppfylla måste en strävan finnas 

att all elproduktionen ska ske med förnyelsebar energi [1]. Klimatmålet handlar om att 

jordens medeltamperatur ska öka med under 2⁰C per år. Med en ökad 

befolkningsmängd och ett ökat antal hushåll i Sverige finns det ett ständigt ökande 

behov av värme och elektricitet. Klimatmål och ständig påminnelse om den globala 

uppvärmning samt oljebristen har gjort att det ställs krav att den svenska elen och 

värmen ska komma från förnyelsebara energikällor. Mycket energi krävs för 

uppvärmningen av det ökande antalet bostäder [2], [3]. Elektricitetsförbrukningen i det 

svenska samhället har ökat både för bostäder och för industrin [4]. Den höga 

energianvändningen i Sverige beror dels på det kärva klimatet dels på ett stort utbud av 

tekniska hjälpmedel, samt att Sverige har en stor industrisektor [4].  

 

Företaget Bomhus Energi är ett produktionsbolag som genererar ånga och elektricitet 

samtidigt ska de svara upp mot de ställda kraven från samhället gällande förnyelsebar 

energi. Företaget grundades för att konkurrenskraftigt kunna leverera miljövänlig energi 

i form av processånga, processvärme och fjärrvärme. Företaget använder biobränsle 

som är en förnyelsebar och grön energikälla [5]. I Bomhus Energi anläggningspark 

ingår en biopanna och en ångturbin för el produktion, för att turbinen ska fungera 

korrekt används labyrinttätningar. Till dessa tätningar används ånga, denna ånga kallas 

tätningsånga. Tätningsångan som har används kyls och spolas sedan vidare till avloppet. 

Även den ånga som dräneras från ledningarna leds till avloppet. All denna ånga är idag 

en energiförlust och det är intressant om det skulle vara möjligt att återinföra den 

energin i Bomhus Energi energisystem. Anläggningen är placerad inom 

BillerudKorsnäs.   
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Att minska vattenförbrukningen inom industrin har enligt Kralj blivit viktigare med 

åren. Denna åtgärd bör vidtas för att skona miljön och för att spara energi [6]. Att 

återinföra ånga och kondensat i processen är en viktig del för att kunna minska 

vattenanvändningen. Att likväl kunna utnyttja energin i dessa medier är ur en miljö och 

energisynpunkt en framgång. Enligt Liker [7] är tid som inte är värdehöjande slöseri 

med resurser. Dessa icke värdehöjande tider bör enligt Liker förkortas och arbetas bort. 

Icke värdeskapande tid kan i den här studien ses som processer. Processer som inte 

bidrar till något värdehöjande anses vara slöseri. För att skapa en effektiv och lönsam 

produktion bör slöseriet minska i möjligaste mån.   
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1.1 Företagsbeskrivning 

Bomhus Energi, kallat BEAB, grundar sig på ett industriellt samarbete mellan Gävle 

Energi och BillerudKorsnäs med målet att leverara ånga, elektricitet och värme. Ångan 

och elektriciteten som produceras levereras till BillerudKorsnäs, Gävle Energi och Setra 

sågverk. För att kunna producera ånga och elektricitet består BEAB således av en 

biobränslepanna och en ångturbin sammankopplad med en generator. Turbinen består 

av en hög- och lågtrycksdel. Ångan till turbinen skapas i biobränslepannan, se Figur 1, 

som är av typen Bubblande Fluid Bädd, pannan har en effekt på 150 MW och levererar 

ånga med ett tryck av 120 bar och en temperatur på 520⁰C. Ångan från BEAB pannan 

förs genom turbinen, men även ånga från BillerudKorsnäs sodapannor används till 

turbinen. Från BillerudKorsnäs sodapannor skapas ånga, den ångan har ett tryck på 60 

bar och temperaturen 435⁰C. Ångan från BEAB panna med trycket 120 bar leds först 

genom högtrycksdelen för att sedan användas i lågtryckdelen. Ångan från sodapannorna 

med trycket 60 bar används endast till lågtrycksdelen av turbinen. Värmen från BEABs 

rökgaskondensering används till Gävle Energis fjärrvärme. I BillerudKorsnäs process 

skapas stora mängder värme som en biprodukt [8], [9]. Denna värme kallas spillvärme 

och köps av Gävle Energi och används till fjärrvärme [5]. BEAB hade 2014 en 

leveranssäkerhet på 96,9 procent.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, det grå huset till höger är turbinbyggnaden. 
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1.2 Problembeskrivning 

Från turbinen och anslutande rör läcker det ånga, dels genom labyrinttätningen i 

turbinen kallat tätningsånga men även från ledningarnas dräneringar. Ledningarna 

dräneras via kondensatfällor. Tätningsångan leds till en ångkylare där den kyls ner, 

sedan vidare till ett kondensatkärl. Den från ledningarna dränerade ångan leds direkt till 

fyra olika kondensatkärl inom turbinhuset. Allt i kondensatkärlen kyls och leds sedan 

till avloppet. Både tätningsångan och den dränerade ångan är en energiförlust, det som 

idag inte är känt är mängden tätningsånga och kondensat, kvaliteten på energibärarna, 

dess tryck och möjligheterna att återanvända denna energi. Antagandet är att det ska 

vara möjligt att införa tätningsångan i det befintliga ångsystemet.           

 

1.3 Syfte 

Att undersöka möjligheterna att ta tillvara på spillenergin som idag dräneras via 

läckånga, ångfällor och dräneringar till fyra kondensatkärl. Arbetet syftar också att vara 

grund för en investeringsutredning med utgångspunkt att ta tillvara på den förlorade 

energin. 

 

1.4 Frågeställningar 

Vad har tätningsångan för tryck och torrhalt efter det att den har passerat genom 

labyrinttätningen? 

Hur högt tryck erfordras för att kunna nyttja ångan vid nästa brukare? 

Hur stora blir tryckförlusterna till dess att tätningsångan är vid nästa brukare? 

 

1.5 Mål 

Ta fram ett teoretiskt underlag och undersöka förutsättningarna för att använda energin 

som idag kyls bort. Samt ge förlag på ett lönsamt sätt att återvinna energin.   
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1.6 Metod 

Arbetet kommer att utföras både praktiskt och teoretiskt, de praktiska kommer 

framförallt att innefatta fältstudier. De teoretiska delarna av arbetet kommer att ske med 

hjälp av en litteraturstudie som berör ett ångsystems förluster. För att få reda på 

mängden tätningsånga samt för att bekräfta möjligheterna för återanvändning kommer 

även beräkningar att utföras. Två olika styrsystem för mätning av driften och flöden 

används, ena system används av både BillerudKorsnäs och BEAB, systemet heter 

Processboken och betecknas PI. Där registerars och lagras det som rör båda företagen 

som vattenflöden och ångflöden. BEAB har även ett eget system där pannans och 

generatorns effekt sparas. Dessa program kommer att användas för insamlandet av 

nödvändig data.     

 

1.7 Avgränsning 

Följande angränsningar görs: 

Den driftdata som finns tillgänglig i BEABs eget styrsystemet sparas informationen 

bara i tre månader vilket förhindrar möjligheterna att använda historisk data.  

Mängden kondensat i kondensatkärlen kommer inte att fastställas.  

Investeringskostnaderna baseras på uppskattade kostnader. 
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2. Energi och Miljö 

Med ständiga påminnelser om miljöförstörelser och stigande energipriser krävdes nya 

bränslen för att få komfortabla bostäder med elektricitet och värme samt för att driva 

industrier. Bio översatt från grekiska betyder levande, med biobränsle menas alltså 

levande bränsle [10]. De vanligaste biobränslena utgörs av kompost och olika former av 

ved. De senaste tio åren har användningen av träflis och pellets för uppvärmingen och 

generering av elektricitet fördubblats. År 2012 stod biobränsle för 80 procent av de 

förnyelsebara energiresurserna som användes i världen [11]. Troligen kommer 

användningen att fortsätta öka även i framtiden [11]. BEAB använder idag restprodukter 

från BillerudKorsnäs sortering och spill från Setra sågverk. I ett tidigt skede i 

BillerudKorsnäs massaproduktion sker avbarkning av stockarna, den barken är inte 

användbar i massatillverkningen och används istället av BEAB. Även annat spill från 

BillerudKorsnäs och Setra sågverk används som bränsle i pannan. BEAB eldar ungefär 

700 GWh biobränsle per år, ungefär 80 procent av detta bränsle kommer från 

BillerudKorsnäs, 10 procent från Setra sågverk och resterande 10 procent anskaffas 

externt. 

 

Med ett ständigt ökande miljöhot är det stort fokus på miljöanpassning av industrier. 

När BEAB startade sin produktion gjorde det att BillerudKorsnäs kunde minska det 

fossila oljebehovet med ca 40000 m
3
 per år. Eftersom det då var möjligt att ta 

BillerudKorsnäs gamla föråldrade panna ur bruk, det resulterade i en minskning av 

växthusgasen koldioxid med 128000 ton per år.  År 2012 stod biobränsle för ungefär 10 

procent av världens totala energibehov [11]. Cremonez et al. [12] menar på att även 

biobränsle ur vissa synpunkter har en negativ inverkan på miljön. Cremonez et al. 

påpekar att den negativa inverkan som följer av skövling påverkar djur, människor samt 

att kväveoxider frigörs. Kväveoxider frigörs vid all förbränning men speciellt vid höga 

temperaturer och har en negativ inverkan på miljön, kväveoxider bidrar till surt regn och 

smog. Även Guo et al. [11] argumenterar för att biobränsle kan ha negativa 

inverkningar på miljön, och menar att i vissa fall kan en ökad användning av biobränsle 

leda till större negativ miljöpåverkan än användandet av fossila bränslen.  

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871678415000059
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871678415000059
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032114008302
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En ökad användning av biobränsle har stor inverkan på marken, vattenanvändandet och 

användandet av gödsel som krävs vid framställningen av biobränsle. Allt detta kan ha 

en negativ inverkan om det missköts. Guo et al. [11] menar även att om planering och 

tekniken används korrekt kan fördelarna med en ökad efterfrågan på biobränsle ge 

väldigt goda resultat. Arbetstillfällena ökar, det ger ekonomisk tillväxt samtidigt som 

utsläppen av vissa växthusgaser minskar. 
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2.1 Fjärrvärme i Gävle 

Fjärrvärme är idag den vanligaste uppvärmningskällan för svenska hem [13]. Systemet 

med fjärrvärme började användas i Sverige på 1950 talet och i Gävle på 1960 talet, till 

en början byggdes flera mindre system med små oljepannor ihop till ett större system. 

Oljepannorna hade till uppgift att värma vatten som användes i det lilla 

fjärrvärmesystemet [9]. Var efter systemet växte och flera pannor blev sammankopplade 

kunde flera hushåll kopplas in och systemet blev mer användbart. På senare tid har det 

blivit vanligt att fjärrvärmebolag även producerar och levererar elektricitet [14]. 

Anledningen till detta är att företagen vill säkerställa sin ekonomi eftersom 

fjärrvärmeproduktionen är väldigt konkurrensutsatt. Fjärrvärmen har nu mera blivit en 

biprodukt från elektricitetsproduktion [9]. Dessa nya kraftvärmeanläggningar förbränner 

nästan uteslutande biobränsle och sopor [14]. De byggs oftast i anslutning till någon 

industri och fjärrvärmen skapas då från industrins spillvärme. När systemet blev utbrett 

i Gävle kopplades BillerudKorsnäs spillvärme in för uppvärmning av fjärrvärmevattnet, 

1997 byggde Gävle Energi Johannes kraftvärmeanläggning eftersom spillvärmen inte 

räckte till. Johannes panna levererar 77MW och generatorn 23MW elektricitet. 

BillerudKorsnäs barkpanna var föråldrad och ett behov fanns för modernisering, pannan 

har använts till att skapa ånga till massatillverkningen samt för att driva en generator. 

Istället för att BillerudKorsnäs skulle byta ut pannan skapades företaget BEAB. Till 

Gävle Energis fjärrvärmenät stod spillvärmen 2014 för ungefär 38 procent av 

uppvärmningen, 33 procent kom från biobränslen som ved, rökgaskondenseringen stod 

för ungefär 25 procent och resterande kom från elpannor och olja [5]. Första steget i 

uppvärmingen av fjärrvärmen sker med BEAB rökgaskondensering, sedan via 

BillerudKorsnäs indunstning. Fjärrvärmen kan vid behov spetsas med både ånga från 

turbinen och hetvattenpannor. Fjärrvärmen skickas i marklagda ledningar, dessa 

ledningar delas sedan upp i mindre ledningar och levererar värme till kunden.  
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3. Teori 

Fältstudier utförs när en forskare studerar något i dess naturliga miljö [15]. Detta sker 

ofta under en specifik tid. Det är framförallt fältstudier som kommer utföras i denna 

studie. 

 

Termodynamikens första huvudsats är följande, ”Den värmemängd Q som tillföres ett 

system är lika med summan av systemets inre energi ändring och det av systemet 

volymändringsarbetet W” [16]. Första huvudsatsens ekvation kan då skrivas 

𝑄12 = (𝑈2 − 𝑈1) + 𝑊12   (1) 

där Q12 är energiinnehållet, U1 och U2 energiinnehåll före respektive efter utfört arbete 

W12. Första huvudsatsen gäller för konstant volym, vid hänsyn taget till konstant tryck 

och per tidsenhet ändras ekvationen och skrivs enligt följande    

𝑄12 = �̇� ∗ 𝑐�̅� ∗ (𝑇2 − 𝑇1).  (2) 

Där ṁ är massflödet, T1 och T2 representerar temperaturförändringen och cp är den 

specifika värmekapaciteten och läses ur tabell, se Bilaga 1. I ekvation 2 är den specifika 

värmekapaciteten ett medelvärde mellan start- och sluttemperatur. Ekvation 2 tar endast 

hänsyn till en fas. Eftersom ångan kyls till vatten är flera faser inblandade, det gör att 

ekvation 2 endast är användbar när ett enfasigt flöde ska beräknas. För att bestämma 

ångans flöde måste hänsyn tas till de olika faserna som ångan befinner sig i under 

kylförloppet, det görs enklast genom att använda ångans entalpiförändring, se  

ekvation 3. Entalpi kan beskrivas som inre energi, när ett arbete har utförts har den inre 

energin minskat, arbete i den här studien är när värmen övergår till ett annat medium. 

Entalpi är en tillståndstorhet och är beroende av mediets tryck och temperatur. Ett 

medias entalpi läses ur diagram och betecknas med H, se Bilaga 2 för diagram. Flödet 

genom ångkylaren är troligtvis varierande beroende på turbinens effekt, flödet vid olika 

tillfällen kommer därför att beräknas för att ge en ökad tillförlitlighet.        

𝑄 = �̇� ∗ ∆𝐻.   (3) 
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Värmeöverföring är transport av värmeenergi mellan olika temperaturer, överföringen 

sker via tre olika varianter. Dessa tre är strålning, värmeledning och konvektion [16]. 

Strålningsöverföring sker via elektromagnetiska vågor, alla kroppar som har en 

temperatur över den absoluta nollpunkten, -273⁰C sänder ut värmestrålning. Hur 

mycket värmestrålning som sänds ut beror på omgivningstemperaturen. Värmeledning 

sker via molekylernas rörelseenergi och kan jämföras med att värmen sprider sig i 

kroppen. Värmeledning sker i mediers alla faser. Konvektion kan jämföras med ett 

media som når kokpunkten i en kastrull, den del av vätskan som är närmast botten på 

kastrullen stiger och dess placering ersätts av kallare partiklar [16]. Oftast sker 

värmeöverföring på flera än ett sätt i taget.      

Olika tryck på fluider ger olika kokningstemperaturer, det gör att vatten kan vara 

flytande vid temperturer över 100⁰C om trycket är över atmosfärstrycket som är 1 bar. 

Om trycket är lägre än atmosfärstrycket kan vatten koka vid lägre temperaturer. Av den 

anledningen har en ånganläggning olika tryck och fenomenet utnyttjas.    
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3.1 Ångturbin 
När vatten tillsätts energi används energin till att fasomvandla vattnet som efter en tid 

övergår till ånga. Den ånga som bildas vid ångbildningstemperaturen kallas mättad 

ånga. Denna fasomvandling sker i pannan, se punkt 2 Figur 6, under konstant tryck. Om 

energi fortsätter att tillföras efter det att fasomvandlingen från vatten till ånga har skett 

kommer ångan att bli överhettad, se punkt 3 i Figur 2. Ångan som ska användas i 

turbinen måste vara överhettad, ångan överhettas för att skapa 100 procentig torrånga 

med högre energiinnehåll än mättad ånga. Om ångan som används i turbinen inte är helt 

torr kommer det att resultera i antingen ett haveri eller en kraftigt förkortad livslängd av 

skovelsystemet. Eftersom ångans tryck är högt och dess hastighet hög blir 

vätskedroppas kraft stor och dessa förstör då turbinen. Överhettningen sker i en 

överhettare som är placerad högt upp i pannan, se Figur 1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, på abskissan är entropin och på ordinatan är temperaturen. 
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Ångturbiner har till främsta uppgift att omvandla energin från ett uppvärmt media till 

roterande energi [16]. Den uppvärmda median i den här studien är vatten som värmts till 

ånga. Den roterande energin från turbinen omvandlas sedan till elektricitet i en 

generator. Tekniken med ett varmt media har använts sedan 1600 talets slut, då som 

kolvångmaskin [16]. Sedan 1900 talets början har utvecklingen lett fram till 

ångturbinen. Ångturbinen består av en axel och skovlar, skovlarna är monterade på 

axeln och allting är inbyggt i ett turbinhus. Den överhettade ångan leds in via 

huvudånganslutningen, ångan strömmar sedan in i ångkammaren och leds sedan vidare 

till turbinens expansionsområde. I det området är skovlarna placerade. Munstycken och 

skovlarna är utformade för att den överhettade ångan som flödar på skovlarna ska få 

dessa att rotera, ångans termiska energi omvandlas till rotationsenergi [17]. Därefter 

leds ångan vidare till ångutloppet, eftersom aktuell turbin är en mottrycksturbin 

fortsätter ångan till andra brukare. Ångan kondenseras vid de senare brukarna. Eftersom 

skovlarna är monterade på turbinaxeln roterar även den, arbetet som sker illusteras i 

Figur 2 mellan punkt 3 och 4. Turbinaxeln är sedan sammankopplad med nästa 

applikation som ska omvandla den roterande energin till annat arbete, idag nästan 

uteslutande en generator som genererar elektricitet. När skovlarna träffas av ångan och 

resulterar i roterande energi är skovlarnas konstruktion och kvalitet av största vikt för 

turbinens verkningsgrad och tillförlitlighet.  
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3.2 Förluster i ångsystem  

Förluster i ett ångsystem finns alltid och dessa bör reduceras i största möjliga mån för 

att skapa en lönsammare produktion. Med förluster i ett ångsystem menas att energin i 

ångan används till annat än den är ansedd för. Om två kroppar har olika temperaturer 

kommer värmeöverföring att ske [18]. Naturen strävar efter att jämna ut skillnaderna. 

Detta medför att en het ångledning kommer att värma upp omgivningstemperaturen, 

ångan kondenseras i ledningen och förluster uppstår. En del av energin i ångan kommer 

då användas för att höja omgivningstemperaturen istället för att till exempel driva 

turbinen. Ett flertal studier visar att en ledning med ett varmt medium som är korrekt 

isolerad sparar både energi och ekonomi [19],[20]. Korrekt mängd isolering kring 

ledningarna beror på ledningens dimension samt vilket media som transporteras i 

ledningen. García-Gutiérrez et al. [20] menar på att förlusterna för oisolerade rör kan bli 

upp till 20 gånger större än för isolerade rör. Ehyaeis [21]forskning visar att dränering 

av kondensat från ångledningar är av stor betydelse. Om det inte genomförs och vatten 

blir kvar i ledningarna kan det leda till materiella skador. Dessa materiella skador kan 

även leda till personskador om exempelvis en ångledning havererar. Både i överhettad 

ånga och våt ånga uppstår förluster menar Filippov et al [22]. Filippov et al. konstaterar 

även att våta droppar i ångan bidrar till effektförluster i turbinen. Denna teori stödjer 

även Otakar [23] menar att om storleken och antalet av dessa droppar reduceras ökar 

effekten. Otakar [23] påstår även att effekten kan ökas med mellan 4 till 8 procent 

genom att minska kondensatstötarna inuti i turbinen och minska mängden och storleken 

på dropparna. Om mängden och storleken på dropparna som lämnar turbinbladen 

reduceras minskar även risken för erosion. Dessa åtgärder uppnås lättast genom att 

minska vattnets ytspänning [23].    

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431114009648
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3.2.1 Kondensatkärl  

Den kylda tätningsångan och det uppsamlade kondensatet från anläggningen leds till 

fyra olika kondensatkärl, kärlen är ungefär till hälften fyllda med vatten för att säkra 

ångans mättnadstemperatur. Kondensatet i aktuell anläggning kyls av vattnet till en 

temperatur på ungefär 30⁰C. Kondensatkärlen är ett öppet system vilket gör att trycket 

regleras, trycket i dessa blir samma som atmosfärstrycket. Tryckregleringen är även en 

av kärlens funktioner eftersom vattnet som leds till avloppet inte kan ha högre tryck än 

1 bar. Enligt Kralj är det ineffektivt att samla hög- och lågtemperatur kondensat i 

samma behållare. Kralj menar att kondensat med temperaturer över 100⁰C bör samlas i 

ett kondensatkärl och kondensat med temperatur under 100⁰C i ett annat. Om detta görs 

blir värmeflödes förlusterna mindre vid återuppvärmning av kondensatet [6]. Idag 

använder dock inte BEAB kondensatet alls. Kärlen är placerade enligt punkt 12 i  

Figur 6.        
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3.2.2 Ångkylare  

Ångkylaren används för att sänka den överhettade ångans temperatur till önskad 

temperatur. Denna ångkylare fungerar som en värmeväxlare där ångans temperatur kyls 

till under mättnadstemperaturen, se Figur 3 där röda linjen motsvarar ångan och den blå 

linjen är kylmediet. Ångan kyls i kylaren för att temperaturen ska vara hanterbar för 

kondensatkärlen. Kylmediet i ångkylaren är vatten, vattnet har en ingångstemperatur på 

ungefär 30⁰C och utloppstemperaturen ungefär 5⁰C över inloppstemperaturen. Den 

ånga som leds in i ångkylaren har temperaturen från lågtrycksturbinen ungefär 170⁰C 

och från högtrycksturbinen omkring 220⁰C. Vattnets utloppstemperatur är kring 34⁰C. 

Mängden kylvatten styrs automatisk, och är i snitt 214m
3
/h, tätningsångans flöde är inte 

känt. Ångkylaren är placerad i nära anslutning till turbinen och i systemet enligt punkt 

16 i Figur 6.       

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, värmeväxlaren som kyler ångan. 
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3.2.3 Labyrinttätning  

En labyrinttätning är en kontaktlös tätning, labyrinttätningar är vanliga som tätningar 

mellan rotor och stator i turbiner [24]. De används till turbiner för att de anses vara 

enkla, pålitliga, tåliga och anpassningsbara, de används när en liten energiförlust är 

acceptabel [25]. Dessa bygger på en serie strypningar, strypningarna sker med spalter 

[26]. Mellan spalterna används ett media för att fylla ut utrymmet, se Figur 4. I aktuell 

studie är det ånga som bromsas upp och fyller ut utrymmet mellan spalterna. Tätningens 

uppgift är att täta mot tryckskillnaderna i turbinen och omgivningens tryck [17]. Den 

ska även stänga ute föroreningar från turbinens innanmäte. Ångan som används i 

labyrinten till det kallas tätningsånga och har ett inlopps tryck på 30 bar för 

högtrycksturbinen och 4 bar för lågtrycksdelen. Dessa labyrinter är placerade i båda 

ändar på turbinaxlarna, totalt är det fyra stycken tätningar och läckage från samtliga. 

Enligt Dowson at el. [27] är det möjligt att minska läckaget genom tätningen och 

därmed höja effektiviteten på turbinen, detta görs genom att tätningsmaterialet till 

labyrinten byts ut till ett slipbart och slitagetåligt polymert material. Det resulterar i 

möjligheterna att minska spelet mellan tätningen och den statiska delen, ångans 

flödeshastighet hållas högre och mindre ånga behöver då tillsättas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, tätningsångan leds in i tätningen till höger i bild och till vänster  

senare i systemet är ångkylaren placerad. 

 

 

  

http://petrowiki.org/File:Vol3_Page_276_Image_0001.png


 

17 

 

3.2.4 Ångfällor  

Strävan finns alltid att ett ångsystem ska vara torrt och inte innehålla något vatten, 

vattnet i ångsystem kallas kondensat. För att ångsystemet ska vara tomt på kondensat 

används ångfällor, de har till uppgift att dränera ut kondensatet. De kopplas in på 

ångledningen och öppnar en ventil som släpper ut kondensatet vart efter det bildas. Det 

finns två olika grundprinciper av ångfällor, dessa är mekaniskt och termodynamiskt. Av 

de båda grunderna finna olika varianter och funktioner. De mekaniska kallas flottörfälla 

och dränerar ut kondensatet när flottören når en viss position, se Figur 5. De 

termodynamiska fällorna reglerar på mediets tryck och temperatur och dränerar när fel 

parametrar påträffas. Ett vanligt fel med ångfällorna är att de inte är helt täta och även 

släpper igenom ånga, det bidrar till att ånga går förlorad. Tekea och Timur [28] menar 

på att om även ångfällor isoleras kan förluster minskas och säkerheten på arbetsplatsen 

ökar.  

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, horisontellt monterad kondensatavledare. 

  

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.alnab.se/images/nyheter/UNA46_fri.png&imgrefurl=http://www.alnab.se/produkter/armatur/kondensatavledare/flottor&h=1463&w=1864&tbnid=8Q8BsRh6itJjFM:&zoom=1&docid=OdI5V2uCRXEvdM&ei=wysZVdXVKoPOPcjvgcAK&tbm=isch&ved=0CD8QMygWMBY
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032114000823
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032114000823
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032114000823
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4. Möjliga användningsområden  

Aktuell turbin är av mottrycksutförande det innebär att ångan som har passerat genom 

turbinen har ett tryck som är över atmosfärstrycket och en temperatur över 100⁰C. Det 

gör att det är möjligt att använda ångan till annat efter det att den har drivit turbinen. 

Inom produktionsområdet finns ett stort antal förbrukare av ånga, tre olika tryck finns 

att tillgå på området. Ångan som passerat genom turbinen leds ut på ångnätet och vidare 

till nästa förbrukare se punkt 5 i Figur 6. Figur 6 beskriver även hela ångflödet och 

innehåller väsentliga komponenter och dess placering i systemet. Den uppsamlade 

tätningsångan kan möjligtvis ledas vidare ut på ångnätet och användas vid någon av 

dessa förbrukare istället för att kylas till vatten i ångkylaren. För att kunna använda 

ångan vid någon av de nästföljande förbrukarna ställs kravet att ångan uppnår korrekt 

tryck för det specifika systemet.  

Figur 6, den röda linjen illustrerar ånga och den blå linjen illustrerar kondensat. 
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Tabell 1 är en hänvisning till Figur 6 och är en förtydning av punkterna. 

Tabell 1, det finns totalt fyra tycken kondensatkärl, punkt 12 i turbinhallen. 

Nummer Förklaring 

1 Biopanna 

2 Ånga 120 och 60 bar 

3 Turbin, hög och lågtryck 

4 Tätningsånga 

5 Ånga till nästa förbrukare 4, 12 och 30 bar 

6 Setra sågverk 

7 BillerudKorsnäs 

8 Kondensat från brukarna 

9 Spädvattentank 

10 Spädvatten till matarvattentanken 

11 Matarvattentanken 

12 Kondensatkärl 

13 Dränering från ångledningarna 

14 Till avlopp från kondensatkärl 

15 Fjärrvärmeuppvärmning via 

rökgaskondensering 

16 Ångkylare 
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4.1 Områdets ångnät 

På hela industriområdet används ånga till olika applikationer. Inom detta system bordet 

det vara möjligt att införa tätningsångan. Ångorna som brukas har olika tryck beroende 

på dess användningsområde. De tryck som finns är 4, 12 och 30 bar, ångan i systemet 

har några graders överhettning för att förhindra korrosion och vatten som kan orsaka 

haverier. Ångan med 4 bar används till indunstningen, matarvattentanken och 

kartongmaskinerna. 12 bars ångan används till Setra sågverk, kartongmaskinerna och 

brännarna. 30 bar används till sotblåsning och ackumulatortanken. All ånga som finns i 

ångnätet och förser brukarna tappas från BEAB ångledningar efter det att ångan drivit 

turbin och leds sedan ut på ångnätet. De två applikationerna som har ansetts mest 

lönsamma och troligast att det ska vara möjligt att återinföra tätningsångan i är 

matarvattentanken och indunstningen.    

 

4.2 Matarvattentanken 

Matarvattentanken används till att samla upp den ånga som har passerat genom hela 

ångsystemet, turbinen och nästa förbrukare. När ångan når matarvattentanken är den i 

flytande form, kondensat, se punkt 11 i Figur 6. Efter matarvattentanken pumpas 

kondensatet vidare till pannan där den hettas upp på nytt. I pannan får syre inte 

förekomma, om syrehalten i kondensatet är för hög resulterar det i att pannan havererar. 

Kondensatet som är i matavarvattentanken har en för hög syrehalt och måste därför 

avgasas, detta sker genom att tillföra ånga. Kondensatet ska även uppnå korrekt 

temperatur innan det pumpas vidare till pannan, när kondensatet når tanken har det en 

temperatur mellan 105 och 110⁰C. Temperaturen höjs till omkring 180⁰C innan det 

pumpas vidare. För att uppnå korrekt temperatur och låg syrehalt tillsäts ånga med 

trycket 4 bar.  
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4.3 Indunstningen  

Indunstningen hör till BillerudKorsnäs restproduktsanläggning. I indunstningen kokas 

svartluten som är en restprodukt från massaproduktionen, detta görs för att höja dess 

torrhalt. Det görs för att det ska vara möjligt att bränna svartluten i sodapannorna. Vid 

bränningen i sodapannorna skapa ånga som används till turbinen. Svartluten kokas i 

flera steg, detta är möjligt eftersom att trycket sänks inför varje steg. Mellan dessa steg 

är systemet kopplat mot en värmeväxlare för fjärrvärmeproduktion till Gävle Energi, se 

Figur 7. För att torka svartluten används ånga. För detta krävs ett tryck på 4 bar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7, fjärrvärmen 

som används i värmeväxlaren är redan förvärmd av rökgaskondenseringen. 
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5. Genomförande 

För att det ska vara möjligt för mig att föreslå ett användningsområde för spillenergin 

krävs det att mängden tätningsånga som passerar genom ångkylaren och mängden 

kondensat i kondensatkärlen är känd. Alla kondensatkärl samt ångkylaren saknar 

flödesmätare, i PI är det däremot möjligt att på timbasis utläsa vilken energi som har 

kylts bort i ångkylaren. Det är även möjligt att historiskt läsa av hur turbinen har 

använts, hur mycket elektricitet som har levererats, ångflöden till turbinen samt om 

högtrycksturbinen har varit i bruk eller inte. Med ekvation 3 är det möjligt att beräkna 

tätningsångans flöde genom kylaren om ångans entalpi är känd. Om tätningsångans 

tryck och temperatur före ångkylaren och kondensatets tryck och temperatur efter är 

kända kan tätningsångans entalpi utläsas ur diagram vilket gör det möjligt att beräkna 

flödet. För att veta vilket tryck tätningsångan har när den lämnar tätningen 

konsulterades Siemens.  

 

Efter samtal med Siemens framkom att tätningsångans tryck efter det att ångan har 

passerat genom labyrinten endast är 1 bar. Det medför att inget av de tidigare angivna 

möjliga användningsområdena av tätningsångan längre är möjliga eftersom det lägsta 

trycket som krävs hos dessa är 4 bar.  

 

5.1 Mätningar 

Temperaturerna som är nödvändiga att känna till för utläsandet av tätningsångans 

entalpi har jag mätt med en IR termometer, mätningarna utfördes vid fyra slumpvis 

utvalda tillfällen under mars månad. Vid dessa mättillfällen har mätningar skett med 10 

minuters intervall för att fastställa temperaturerna. Tätningsångans temperatur från låg- 

och högtrycksdelen har uppmätts samt kondensatets utloppstemperatur. Mätningarna 

har utförts utanpå ledningarna där dessa inte varit isolerade, vilket är intill flänsen som 

sammankopplar ledningarna med kylaren. För samtliga mätresultat se Bilaga 3.  

 

Jag har även utfört temperatur mätningar på kondensatet som leds till kärlen, dessa 

temperaturer varierar mellan 70⁰C och 25⁰C. Jag har även mätt temperaturerna på 

kondensatet som släpps ut från kondensatkärlen till avloppet, de mätningarna visade att 

kondensatet har en temperatur på 30⁰C. Inom aktuellt industriområdet är det en för låg 

temperatur för att det ska vara av intresse att ta vara på den energin. Inom området finns 
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det en stor mängd vatten med den temperturen. Kondensatet har dränerats från 

ångsystemet av kondensatfällorna, kondensatet anses vara en osäker energikälla 

eftersom mängden och temperaturen varierar med tiden beroende på hur turbinen 

används, omgivningstemparatur, hur de andra brukarna utnyttjar ångan. Allt detta bidrar 

till svårigheterna att ta vara på energiinnehållet i kondensatet, även det med högre 

temperatur.   
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6. Resultat och Analys 

Eftersom inga av det tidigare angina förslagen är möjliga arbetade jag fram tre nya 

förslag för utnyttjandet av energin, alla förslagen går ut på att byta kylmediet i 

ångkylaren till någon annan energibärare där det finns en nytta med en höjd temperatur. 

Se Figur 3 där vattnet byts mot annan media. De medier som det är värt att höja 

temperaturen på är fjärrvärmen, kondensatet från ångnätet och spädvattnet.  

 

Första förslaget är använda energin till uppvärmning av fjärrvärmevattnet, första steget i 

uppvärmingen av fjärrvärmevattnet är rökgaskondenseringen, se punkt 15 i Figur 6. I 

det steget höjs fjärrvärmevattnets temperatur från ungefär 45⁰C till 60⁰C. Efter det 

steget leds vattnet till indunstningen där temperaturen ökas till 80⁰C, se Figur 7. Mellan 

dessa steg skulle då fjärrvärmevattnet passera genom ångkylaren och temperaturen 

skulle höjas. 

 

Förslag två är att förvärma kondensatet från områdets ångnät innan det leds till 

matarvattentanken. Det skulle göra att kondensatet har en högre temperatur när det når 

matarvattentanken och mindre 4 barsånga måste tillsättas för uppvärmning.  

 

Tredje förslaget är att förvärma spädvattnet som kontrollerar att nivån är korrekt i 

matarvattentanken, se punkt 9 i Figur 6. Eftersom ånga förburkas i systemet och 

ångfällorna dränerar ut kondensatet som bildats på ångsidan av systemet har den totala 

mängden kondensat minskat när det når matarvattentanken. Att förvärma vattnet som 

håller nivån skulle medföra att temperaturen i tanken ökar och mindre ånga måste 

tillföras innan kondensatet pumpas till pannan. Mängden spädvatten justeras 

automatiskt idag och tillförs kontinuerligt, dock är mängden som finns att tillgå 

begränsad.  
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6.1 Beräkningar 

Med de avlästa temperaturerna har jag beräknat tätningsångans flöde med hjälp av 

entalpin, vid beräkningarna gjordes antagandet att det är samma mängd tätningsånga 

från turbinens låg- och högtryckdel, det gör att ett medelvärde av de båda 

temperaturerna har använts. Det medelvärdet har använts med motsvarande medelvärde 

på den gångna timmens bortkylda energi.  Beräkningarna av tätningsångans flöde 

redovisas i Tabell 2, dessa beräkningar är baserade på driftdata och mätvärden från mars 

månad år 2015, för fullständiga beräkningar se Bilaga 4. 

 

Tabell 2, tätningsångan variera med varierande turbineffekter. 

Datum Beräknat flöde Bortkyld energi Turbineffekt 

2015-03-03 0,28 kg/s 0,75 MWh 13,4 MW 

2015-03-17 0,47 kg/s 1,29 MWh 55,8 MW 

2015-03-25 0,45 kg/s 1,24 MWh 50,2 MW 

2015-03-30 0,49 kg/s 1,37 MWh 63,6 MW 

 

I Tabell 2 framgår mängden tätningsånga ökar vid ökande turbineffekt, även den 

bortkylda energin ökar vid ökande turbineffekt. Medelvärdet av den bortkylda energin 

under mars månad 2015 var 1,288 MWh. Den energin bidrar till ett flöde av 

tätningsångan på ungefär 0,47 kg/s. 

 

Idag har kylvattnet som används i ångkylaren en liten temperaturdifferens, eftersom det 

är ett visst förhållande mellan massflödet och temperaturdifferensen kan det nya mediet 

kräva ett annat flöde eller en annan temperaturdifferens än det som råder idag. Det 

krävda flödet för att ta tillvara på de 1,288 MWh kan beräknas med en kombination av 

ekvationerna 2 och 3. Ekvationerna kombineras enligt följande,  

𝑐𝑝 ∗ ∆𝑇 ∗ ṁ𝑘 = ṁå ∗ ∆ℎ.   (4) 

Resultatet av beräkningen på flödena visar att ungefär 222 m
3
/h fjärrvärme krävs för att 

ta vara på energin i tätningsångan, för fullständiga beräkningar se Bilaga 5. Vid dessa 

beräkningar har temperaturförändringen för fjärrvärmen satts till 5⁰C, med en 

ingångstemperatur på ungefär 60⁰C. Om istället spädvattnet ska värmas krävs ett flöde 

på ungefär 16 m
3
/h, temperaturen höjs från 10⁰C till 80⁰C vilket medför att flödet blir 

lågt. Fullständiga beräkningar finns redovisade i Bilaga 6.  
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När jag undersökte möjligheterna att värma kondensatet visade det sig att kondensatet 

från områdets ångnät hade en temperatur strax under 100⁰C innan det leds till 

matarvattentanken. Den höga temperaturen gör att utnyttjande graden att överföra 

tätningsångans energi till fjärrvärmen blir liten. Det medför att mediet som värms måste 

ha en tempertur under 100⁰C. Det gör att spädvattnet är det som väljs av mig att arbeta 

vidare med.  

 

För att verifiera tätningsångans flöde har beräkningar utförts på dagens befintliga 

system. Nödvändig temperaturdifferens för kylvattnet har beräknats, eftersom 

nödvändig temperaturdifferens är beroende av flödet på tätningsångan och 

temperaturdifferens är känd är det möjligt att verifiera att beräkningarna av mängden 

tätningsånga är korrekta. Det resultatet visade att vid ett flöde av tätningsångan på  

0,47 kg/s och ett kylvattenflöde på 60 kg/s är nödvändigt temperaturförändring på 

kylvattnet 5,1⁰C, för beräkning se Bilaga 7.   

 

6.2 Spädvattnet 

Tätningsångflödet till ångkylaren skulle kunna vara upp till 0,75 kg/s innan mängden 

spädvattnet inte skulle räcka till, för beräkning se Bilaga 8.   Verifieringen av ångflödet 

resulterade i att temperaturen av dagens kylvatten måste höjas med 5,1⁰C. Idag 

strömmar vattnet genom ångkylaren med en hastighet av 1,9m/s, för fullständiga 

beräkningar se Bilaga 9. Om spädvattnet håller samma hastighet krävs en ledning med 

en innerdiameter på 54 mm, se Bilaga 10 för beräkningar.        
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6.3 Nytt systemförslag  

Innan spädvattnet pumpas till matarvattentanken passerar det genom ett filter kallat 

blandbäddsmassa. Det filtret har till uppgift att rena vattnet från olika ämnen, efter det 

att vattnet har passerat genom filter uppnås en renlighet på 99,9 procent. Efter att jag 

pratat med Jonbytesteknik Service Stockholm AB som levererar och byter detta filter, 

framkom att en ökning av spädvattnets temperatur medför förändring av 

blandbäddsmassan. Massans livslängd minskar med ökad värme och den högsta 

rekommenderade temperturen på vattnet som renas i filtret är 55⁰C. Om temperaturen 

på blandbäddsmassan höjs till 80⁰C krävs tätare byten av massan, eftersom den smälter 

samman vid höga temperaturer. Se Bilaga 11 för produktblad blandbäddsmassa. Idag är 

det sällan blandbäddsmassan behöver används vilket gör att större delen av tiden kan 

spädvattnet förvärmas i ångkylaren, sedan kan spädvattnet pumpas direkt till 

matarvattentaken utan att flöda genom massan. Det nya förslaget till systemet där 

spädvattnet värms visas i Figur 8 där T symboliserar temperaturgivare och F 

flödesmätare, förklaringar redovisas i Tabell 3.    

 

Figur 8, punkterna 3, 5, 7 och 11 är nytt, övrigt i flödeschemat existerar redan idag. 
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I det nya systemet tillkommer vissa risker och faror som inte finns i det gamla systemet, 

exempelvis kommer ledning till och från ångkylaren att uppnå en temperatur av ungefär 

80⁰C, omspädvattenbortfall skulle inträffa hamnar tätningsånga direkt ner i 

kondensatkärlen. För att förebygga och förhindra att detta inträffar har jag gjort en 

riskanalys, det som jag ansåg var de största riskerna är att temperaturen blir för hög vid 

blandbäddsmassan trots att den ej är i drift, om det sker smälter massan. Samt att 

ledningen fryser sönder under vintertid. En ny ledning bör dras från spädvattenstammen 

direkt till blandbäddsmassan och fungera som nödkylning vid behov, se punkt 11 i 

Figur 8. Temperaturgivaren som är placerad vid blandbäddsmassan ska programmeras 

att vid en viss temperatur skickar den en signal via styrsystemet som då stänger ventilen 

till föruppvärmningen och öppnar nödkylningen. För att inte ledningen ska frysa sönder 

ska värmekabel användas och ledningen ska isoleras. Se riskanalys i Bilaga 12.  

Tabell 3, större delen av inventarierna i det nya systemet finns redan idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer  Förklaring 

1 Spädvattenstam 

2 Spädvatten till matarvattentanken 

3 Frekvensstyrd motor och pump 

4 Ångkylare 

5 Värmeväxlare 

6 Befintligt kylsystem 

7 Uppvärmt spädvatten 

8 Blandbäddsmassa 

9 Matarvattentank 

10 Kondensat från ångsystemet 

11 Ny spädvatten ledning för nöd kylning 

av blandbäddsmassan 

12 Uppvärmt kondensat till pannan 
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6.4 Investering 
För att det ska vara möjligt att förvärma spädvattnet krävs det en investering, framför 

allt måste ledningar och ventiler anslutas. Men även andra inventarier behöver 

införskaffas och monteras, exempelvis krävs en ny värmeväxlare se punkt 5 i Figur 8. 

Den värmeväxlaren ska vid behov fungera som nödkylning av tätningsångan, det 

befintliga kylsystemet ska vara inkopplat på dess sekundärsida. Alla nödvändiga nya 

inventarier är listade i Tabell 4.  

Tabell 4 nödvändigt antal inventarier som krävs för investeringen. 

Komponent Antal  

Rördragning och isolering 140 m 

Värmeväxlare 1 st 

Temperaturmätare 4 st 

Ventil 7 st 

Flödesmätare 1 st 

Frekvensstyrd motor 1 st 

Värmekabel 20 m 

     

Den energi som överförs till spädvattnet medför att det är möjligt att minska tillförseln 

av 4 bars ånga till matarvattentanken med motsvarande energi. Eftersom BEAB har en 

tillgänglighet på 96,9 procent kan antagandet göras att antalet driftstimmar per år är 

8488, den bortkylda energin är enligt mars månad 1,288 MWh per timme. Det ger en 

årlig energi av ungefär 11 GWh. Beroende på vad energin används till är den värd olika 

mycket, om valet görs att använda det till spädvattnet anses det vara värd 180 kr/MWh 

8 månader om året. Från juni till september finns ett överskott på 4 bars ånga eftersom 

det inte är nödvändigt att torka och tina utrustning, det gör att under dessa månader 

kommer det inte vara någon ekonomisk vinst med att höja temperaturen på spädvattnet. 

Om istället fjärrvärmen värms är snittpriset ungefär 50 kr/MWh under vinterhalvåret 

och inget under sommarhalvåret. Den totala kostnaden för investeringen har jag 

beräknat med hjälp av företagets beräkningsmall, investeringen kostar 1,4 miljoner 

koronor. Den kompletta beräkningsmallen finns i Bilaga 13. 
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6.5 Årlig förtjänst 

Att värma spädvattnet resulterar i att mindre 4 bars ånga måste tillsättas i 

matarvattentanken. På 1 år kyls det bort ungefär 11 GWh i form av tätningsånga, om 

temperaturen på spädvattnet istället höjs ger det en ekonomisk vinst på omkring 1,3 

miljoner kronor per år. För fullständiga beräkningar se Bilaga 14. Att värma fjärrvärmen 

skulle ge en ekonomisk vinst på ungefär 200 000 kronor per år, priset på fjärrvärmen 

varierar med klimatet. För fullständiga beräkningar se Bilaga 15.  

 

 

  



 

31 

 

7. Diskussion     

Från oktober 2014 till mitten på april 2015 var genomsnittliga förbrukningen av 

spädvattnet till matarvattentanken 19,6 m
3
/timme, enligt PI. Det visar att mängden 

spädvatten som finns att tillgå ska vara tillräcklig för att ta tillvara energin i 

tätningsångan. Kylvattnet som idag passerar genom ångkylaren har ett flöde på ungefär 

214 m
3
/h, vilket betyder att kylarens kapacitet räcker för att förvärma spädvattnet. Om 

spädvattnet med temperaturen 80⁰C filtreras genom blandbäddsmassan medför det att 

den måste bytas efter ungefär 450 dagars användande, enligt produktbladet i Bilaga 11. 

Att byta blandbäddsmassan kostar omkring 200 000 kronor. Priserna som är angivna för 

investeringen är ungefärliga priser för arbete och inventarier, offerter har inte begärts. 

Därför har ett 25 procentigt påslag gjorts på antagna summor. Detta tillvägagångssätt är 

vanligt i förprojekteringen, nästa steg inför investeringen blir att begära korrekta 

offerter. Eftersom blandbäddsmassan sällan används kommer dess bytes intervall att 

vara längre än den angivna 450 dagarna.  

 

Priset på fjärrvärmen varierar kraftigt, 50 kr/MWh som har antagits vid utförda 

beräkningar anses vara ett snitt under de kallaste 6 månaderna. En väldigt kall dag kan 

priset per MWh stiga till 500 kr, en varm vinterdag kan det vara 8 kr per MWh. Dessa 

ytterliggheter inträffar ytterst sällan.  Att värma spädvattnet ansågs av mig vara bättre ur 

ett ekonomiskt perspektiv och valdes därför.   

 

Om en annan längre studie utförs och bekräftar mängden kondensat i kärlen över tid 

skulle det kanske vara möjligt att använda kondensatet istället för spädvatten till att 

reglera nivån i matarvattentanken. Det skulle innebära att även mindre nytt vatten måste 

tillföras vilket då gör systemet ännu bättre ur miljösynpunkt. Undersökningen bör 

fastställa hur mängden och temperatur påverkas av yttre faktorer. Om det inte skulle 

vara möjligt att återinföra kondensatet i matarvattentanken kanske Kraljs forskning kan 

tillämpas med en uppdelning av låg och högtemperatur kondensat. Om högtempertur 

kondensatet samlades upp i ett kärl skulle det öka möjligheterna att använda detta. Till 

exempel kan det vara möjligt att använda högtemperaturkondensatet till uppvärmning 

av lokaler. I den här studien har det ansetts viktigare och högre prioriterat att ta tillvara 

på energin i tätningsångan än den som finns i kondensatkärlen.    
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På grund av sekretess är det inte möjligt att ta reda på vilket material som 

labyrinttätningen idag är utformat av. Antagandet görs att tätningen följer de senaste 

materialen och teknikerna eftersom turbinen är ny. Tidigast 2020 kommer turbinen att 

öppnas och möjlighet ges att förnya och byta tätningen till ett polymert material om det 

idag inte redan är det. Om föreslagen investering utförs och energin i tätningsångan 

utnyttjas är dock inte någon större vinst att byta material och minska mängden 

tätningsånga. Om mängden tätningsånga minskas har investeringen och det nya 

systemet inte längre någon funktion.    

 

Det kan tyckas självklart att ångsystem skall vara isolerade för att minska mängden 

förluster, det är inte självklart. Det finns äldre industrier där ångledningarna är 

oisolerade. Kondensatavledarna är de ända som inte är isolerade på BEAB, dessa anses 

dock endast bidra till mycket små kondensatmängder. 

 

Eftersom kväveoxider frigörs vid all förbränning medför det att enda sättet att minska 

dessa oxider frigörs är att omvandla energi utan förbränning. Detta kan ske med 

exempelvis sol-, vind-, våg- eller vattenkraft. Om biobränsle används bidrar det med en 

minskning av andra växthusgaser vilket har en positiv miljöpåverkan. 

 

Med anledning av att Sverige under en längre period har odlat och förädlat trävaror 

kommer et ökat användande av biobränsle troligtvis inte skapa nya miljöproblem som 

Guo et al. menar kan inträffa. Däremot kan en ökning av den svenska importen av 

råvaror bidra till miljöproblem i de länder där trävarorna odlas. Eftersom riskerna är 

kända bör dessa tas med i grundligt övervägande vid en ökad import.       

 

7.1 Felkällor 

De av mig uppmätta temperaturerna är nödvändiga för utläsandet av entalpin, 

avläsningen av dessa värden kan vara felaktigt utförd. Temperaturen på mätpunkterna 

har även påverkats av värmeöverföring till omgivningen, den värmeöverföringen har av 

mig bedömts som liten men är inte känd. Utläsande av tätningsångans entalpi kan ha 

utförts felaktigt av mig. De beräknade temperatur ändringen för dagens kylvatten 

stämmer bra överres med temperaturerna som går att utläsa från temperaturgivaren på 

ångkylaren. Beräkningarna av tätningsångflödet kan anses som korrekt. 
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8. Slutsats 

Kylvatten i ångkylaren bör bytas mot spädvatten, men det befintliga kylvattensystemet 

bör finnas kvar som ett säkerhetssystem. Att utföra den föreslagna investering och ta 

vara på energin i tätningsångan är inte bara lönsam ur en ekonomiskaspekt det är även 

bra ur en miljöaspekt, med anledning av att det krävs en mindre mängd tillförd energi. 

Investeringen bör göras och det nya systemet bör tas i bruk snarast möjligt, kostnaden 

för investeringen kommer att vara betald efter ungefär ett år. Om temperaturen på 

blandbäddsmassan stiger eller temperaturen på spädvattnet innan pumpen stiger bör 

dagens befintliga system kopplas in automatiskt.  

 

Eftersom ångkylaren är placerad i nära anslutning till turbinen göras antagandet att 

ytterst små tryck och ledningsförluster uppstår. 
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Bilaga 1 

Vid behov av vattnets specifika värmekapacitet har följande tabell använts. 
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Bilaga 2  

Entalpi diagramet nedan är det som användes vid beräkning av tätningsångans 

energiinnehåll. 
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Bilaga 3 

Vid det första mätningstillfället användes inte högtrycksturbinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum Tid LT temp in ⁰C HT temp in ⁰C Temp ut ⁰C 

2015-03-03 11:53 161,5 47,3 43,7 

2015-03-03 12:03 165,5 47,7 44,9 

2015-03-03 12:13 172,6 47,1 43,9 

2015-03-03 12:23 175,2 46,9 44,7 

Datum Tid LT temp in ⁰C HT temp in ⁰C Temp ut ⁰C 

2015-03-17 09:08 174,2 228,6 33 

2015-03-17 09:18 179,4 230,6 34,2 

2015-03-17 09:28 178,8 224,6 33,8 

2015-03-17 09:38 175,3 230,6 33,8 

Datum Tid LT temp in ⁰C HT temp in ⁰C Temp ut ⁰C 

2015-03-25 08:25 174,4 216,3 34,6 

2015-03-25 08:35 171,6 221,1 34,7 

2015-03-25 08:45 170,3 221,6 34,6 

2015-03-25 08:55 173,2 220,7 34,3 

Datum Tid LT temp in ⁰C HT temp in ⁰C Temp ut ⁰C 

2015-03-30 09:11 185,7 234,2 35,3 

2015-03-30 09:21 180,9 231,8 36,1 

2015-03-30 09:31 176,6 230,1 36,2 

2015-03-30 09:41 184,2 231,4 35,8 
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Bilaga 4 

2015-03-03 

161,5 + 165,5 + 172,6 + 175,2

4
= 168,7 

 
43,7 + 44,9 + 43,9 + 44,7

4
= 44,3 

 

ℎ1 = 2780 + (18,7 ∗ 2)
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

ℎ2 = 100 + (19,3 ∗ 4)
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

∆ℎ = ℎ1 − ℎ2 
 

∆ℎ = 2640,2
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

𝑄 = 0,75𝑀𝑊 = 750𝑘𝑊 
 

𝑄

∆ℎ
= �̇�𝑠 

 

 
750

2640,2
= 0,28 

 

�̇�𝑠 = 0,28
𝑘𝑔

𝑠
 

  

Uppmätt temperatur in i 

ångkylaren. 

 

Uppmätt temperatur ut 

ur ångkylaren. 

 

Ångans entalpi innan 

kylning. 

 

Ångans entalpi efter 

kylning. 

 

 

 

Ångans entalpi 

förändring. 

 

Bortkylda 

energiinnehållet. 

 

Sambandet mellan 

energi, entalpi och 

massflöde. 

 

 

 

 

Ångans massflöde.  
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2015-03-17 

174,2 + 179,4 + 178,8 + 175,3

4
= 176,9 

 
228,6 + 230,6 + 224,6 + 230,6

4
= 228,6 

 
176,9 + 228,6

2
= 202,8 

 
33 + 34,2 + 33,8 + 33,8

4
= 33,7 

 

ℎ1 = 2880 + (2,8 ∗ 2) 
 

ℎ2 = 100 + (8,7 ∗ 4) 
 

∆ℎ = ℎ1 − ℎ2 
 

∆ℎ = 2750,8 
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

𝑄 = 1,29𝑀𝑊 = 1290𝑘𝑊 
 
1290

2750,8
= 0,47 

 

�̇�𝑠 = 0,47
𝑘𝑔

𝑠
 

 

  

Tätningsångans medeltemperatur 

från lågtrycksturbinen. 

 

Tätningsångans medeltemperatur 

från högtrycksturbinen. 

 

Medeltemperatur på ångan in i 

ångkylaren. 

 

Medeltemperatur på ångan ut ur 

ångkylaren. 

 

 

 

 

 

 

 

Tätningsångans entalpiförändring. 

 

Bortkylt energiinnehållet. 

 

 

 

 

 

Tätningsångans flöde. 
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2015-03-25 

174,4 + 171,6 + 170,3 + 173,2

4
= 172,38 

 
216,3 + 221,1 + 221,6 + 220,7

4
= 219,93 

 
172,38 + 219,93

2
= 196,16 

 
34,6 + 34,7 + 34,6 + 34,3

4
= 34,55 

 

ℎ1 = 2830 + (21,16 ∗ 2) 
 

ℎ2 = 100 + (9,55 ∗ 2) 
 

∆ℎ = ℎ1 − ℎ2 
 

∆ℎ = 2753,22
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

𝑄 = 1,24𝑀𝑊 = 1240𝑘𝑊 
 

1240

2753,22
= 0,45 

 

�̇�𝑠 = 0,45
𝑘𝑔

𝑠
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2015-03-30 

185,7 + 180,9 + 176,6 + 184,2

4
= 181,85 

 
234,2 + 231,8 + 230,1 + 231,4

4
= 231,88 

 
181,85 + 231,88

2
= 206,87 

 
35,3 + 36,1 + 36,2 + 35,8

2
= 35,85 

 

ℎ1 = 2880 + (6,87 ∗ 2) 
 

ℎ2 = 100 + (10,85 ∗ 2) 
 

∆ℎ = ℎ1 − ℎ2 
 

∆ℎ = 2772,04
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

𝑄 = 1,37𝑀𝑊 = 1370𝑘𝑊 
 
𝑄

∆ℎ
= �̇�𝑠 

 
1370

2772,04
= 0,49 

 

�̇�𝑠 = 0,49
𝑘𝑔

𝑠
 

 

 

  



 

46 

 

Bilaga 5 

Nödvändig mängd fjärrvärme. 

�̇�𝑠 = 0,47
𝑘𝑔

𝑠
 

 

∆ℎ = 2744
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

𝑐�̅� =
(4,185 + 4,187)

2
= 4,186

𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
 

 

∆𝑇 = 5 
 
0,47 ∗ 2744

5 ∗ 4,186
= 62

𝑘𝑔

𝑠
 

 

  

Tätningsångans massflöde. 

 

Tätningsångans 

energiinnehåll, 

 

Medelvärmde på 

fjärrvärmevattnets specifika 

värmekapacitet. 

 

Temperaturdifferens. 

 

Nödvändigt massflöde av 

fjärrvärmen.  
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Bilaga 6 

Nödvändig mängd spädvatten 

ℎ1 = 2880
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

ℎ2 = 100 + (9 ∗ 4)
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

∆ℎ = ℎ1 − ℎ2 
 

 

�̇�𝑠 = 0,47 
 

∆𝑇 = 70 
 

𝑐�̅� = 4,180
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
 

 
�̇�𝑠 ∗ ∆ℎ

∆𝑇 ∗ 𝑐�̅�
= �̇�𝑣 

 
0,47 ∗ 2744

70 ∗ 4,180
= 4,7

𝑘𝑔

𝑠
 

 

Tätningsångans energiinnehåll 

innan kylning. 

 

Energiinnehåll efter kylning. 

 

 

 

 

Tätningsångans flöde. 

 

Temperaturdifferens. 

 

 

Medelvärde för vattnets specifika 

värmekapacitet. 

 

Samband mellan energiinnehåll 

och massflöden. 

 

Nödvändig mängd spädvatten för 

att ta tillvara på energin i 

tätningsångan. 
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Bilaga 7 

Nödvändig temperaturdifferens på kylvattnet i ångkylaren med dagens befintliga 

system. 

𝑐�̅� = 4,179
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
 

 

∆ℎ = 2744
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

�̇�𝑠 = 0,47
𝑘𝑔

𝑠
 

 

�̇�𝑣 = 4,4
𝑘𝑔

𝑠
 

 
�̇�𝑠 ∗ ∆ℎ

�̇�𝑣 ∗ 𝑐�̅�
= ∆𝑇 

 
0,47 ∗ 2744

60 ∗ 4,179
= 5,1 

 

 

 

 

  

Kylvattnets specifika 

värmekapacitet. 

 

 

Tätningsångans energiinnehåll. 

 

 

Tätningsångans massflöde. 

 

 

Kylvattnets massflöde. 

 

 

 

 

Nödvändig temperatur differens 

på kylvattnet. 
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Bilaga 8  

Maximalt ångflöde som är möjligt med mängden spädvatten som finns att tillgå.  

𝑐�̅� = 4,180
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
 

 

�̇�𝑣 = 7
𝑘𝑔

𝑠
 

 

∆𝑇 = 70 
 

∆ℎ = 2744
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 
70 ∗ 4,180 ∗ 7

2744
= 0,75

𝑘𝑔

𝑠
 

 

Spädvattnets värmekapacitet. 

 

 

Massflöde på spädvatten. 

 

Temperaturdifferens. 

 

Tätningsångans energiinnehåll. 

 

 

Maximalt massflödet på tätningsångan. 
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Bilaga 9  

Kylvattnets hastighet genom ångkylaren idag. 

 

𝐴 ∗ 𝑐 = �̇� 
 

𝑚 ̇ = 216
𝑚3

ℎ
= 0,06

𝑚3

𝑠
 

 
𝑑 = 200𝑚𝑚 = 0,2𝑚 

 

𝐴 =
𝑑2 ∗ 𝜋

4
 

 
0,22 ∗ 𝜋

4
= 0,031𝑚2 

 
0,06

0,031
= 1,9

𝑚

𝑠
 

 

 

  

Samband mellan massflödet och 

krävs ledningsarea. 

Dagens kylvatten massflöde. 

Aktuell ledningsdiameter. 

 

 

 

 

 

 

Aktuell ledningsarea. 

 

 

 

Dagens hastighet på kylvattnet 

genom ångkylaren. 
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Bilaga 10  

Spädvattnen ledningens dimension. 

 

�̇� = 16
𝑚3

ℎ
= 0,0044

𝑚3

𝑠
 

 

𝑐 = 1,9
𝑚

𝑠
 

 

𝐴 =
0,0044

1,9
= 0,0023𝑚2 

 

𝑑 = √
𝐴 ∗ 4

𝜋
 

 

√
0,0023 ∗ 4

𝜋
= 0,054𝑚 

 

 

  

 

Spädvattnets massflöde. 

 

 

Beräknad hastighet. 

 

 

Nödvändig area. 

 

 

 

 

 

 

Nödvändig innerdiameter på 

ledningen. 
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Bilaga 11  

I Figur 3 illusterars livslängden vid 80⁰C. 
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Bilaga 12  
 

Riskanalys vid händelse av höjd temperatur på Spädvattnet. 
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Bilaga 13  

Investeringsmall. 

Kund       Projekt     

Bomhus Energi             

Kundansvarig  Projektidentitet   Res.enhet 

Henrik Rystedt   Energi 

åtgärder 

        

Övriga kunder samma offert      

              

SÄRKOSTNADER       

A Konto   Enhet Antal Kr/enhet S:a Kr 

              

1.ARBETSKOSTNADER      

Utcheckning   timmar 20 400 8 000 kr 

Idrifttagning   timmar 20 0   

Dokumentation   timmar 20 400 8 000 kr 

Installation   timmar 40 400 16 000 kr 

        

Summa arbetskostnader     100   32 000 kr 

        

2.ARBETS- OCH PROJEKTLEDNING     

        

Projektledare   timmar 160 500 80 000 kr 

Mek och 

el/automation 

  timmar 40 400 16 000 kr 

Summa kostnad arbets- och projektledning 200    96 000 kr 

        

3. HJÄLPMEDEL       

Ställning   timmar     100 000 kr 

Skylift/Saxlyft   st     20 000 kr 

           

Summa kostnad hjälpmedel         120 000 kr 
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4. UNDERENTREPRENÖRER     

Rördragning         350 000 kr 

Isolering         150 000 kr 

Installation tempgivare         140 000 kr 

Pump inklusive styrsyste,        50 000 kr 

Installation flödesmätare         50 000 kr 

Summa kostnad underentreprenörer       740 000 kr 

              

5. MATERIAL       

Ventil   st 7 10000 70 000 kr 

Summa kostnader material         70 000 kr 

        

6. KONSULTER       

Styrsystem   timmar 20 1000 20 000 kr 

            

Summa kostnad konsult         20 000 kr 

              

Summa särkostnader av pos 1-7       1078000,00 

              

9. RISKANALYS POS. 1-7      

     Summa Risk i % Riskkostnad 

1. MANTID    32 000 kr 25% 8 000 kr 

2. ARBETS- OCH PROJEKTLEDNING  96 000 kr 25% 24 000 kr 

3. HJÄLPMEDEL    120 000 kr 25% 30 000 kr 

4. UNDERENTREPRENÖRER   740 000 kr 25% 185 000 kr 

5. MATERIAL    70 000 kr 25% 17 500 kr 

6. KONSULTER    96 000 kr 25% 24 000 kr 

7. ÖVRIGT        0 kr 

        

Summa kostnad risk           288 500 kr 

Avlämnat pris till kund         1366500,00 
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Bilaga 14  

Årlig besparingspotential vid uppvärmning av spädvatten.   

 

365 ∗ 24 = 8760
𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

å𝑟
 

 

8760 ∗ 0,969 = 8488
𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

å𝑟
  

 

8488 ∗ (
8

12
) = 5659

𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑙𝑣å𝑟
 

 

5657 ∗ 1,288 = 7286
𝑀𝑊ℎ

å𝑟
 

 

7286 ∗ 180 = 1311480
𝑘𝑟

å𝑟
 

 

 

 

 

  

Totalt antal tillgänglig tid per år. 

Tillgänglig drifttid per år, med en 

tillgänglighet på 96,9 procent. 

Lönsam drifttid. 

 

 

Tillgänglig tid under åtta månader. 

 

 

 

 

 

Total besparing per år. 
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Bilaga 15  

Årlig besparingspotential vid uppvärmning av fjärrvärme. 

 

 

8488 ∗ (
6

12
) = 4244

𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

å𝑟
 

 

4244 ∗ 51 = 216444
𝑘𝑟

å𝑟
 

 

 

 

Lönsam drifttid. 

 

 

Total besparing per år. 
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