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Sammanfattning 
Detta arbete utreder vilka förluster som finns inom ångsystem tillsammans med 
fördjupning av två av de eventuella förlusterna vid Bomhus Energi AB, Gävle. Bomhus 
Energi är producent av ånga till den intilliggande pappers- och massaindustrin och 
värme till fjärrvärme. Elektricitet produceras även från en ångturbin. Att åtgärda 
förluster för att uppnå effektivare system är av intresse på grund av EU:s klimatmål 
samtidigt som det i slutändan kan ge ökad vinst och konkurrenskraft för företaget. 
Klimatmålen strävar dels efter minskad energianvändning och ökad andel av 
förnyelsebar energianvändning. En del av att nå dessa mål kan vara att 
energieffektivisera distributionen av ånga inom industrin. För att motivera och 
underlätta förlustminskning och energieffektivisering av ångdistributionen vid Bomhus 
Energi har en lista av eventuella förluster som finns i ett ångsystem tillsammans med 
vidare analys av två av förlusterna utförts. Vidare analys utfördes för ångfällor och 
reducerventiler. Detta gjordes utifrån litteraturstudier och kontakt med erfarna personer 
inom ångsystem. De förluster som finns i ett ångsystem är ångläckage, värmeförluster 
genom rör, kondensatförluster och ”flash” förluster. Fördjupningen utfördes i form av 
underlag för hur förlusterna upptäcks, mäts och utvärderas. För att sammanställa 
fördjupning har nödvändig data erhållits från Bomhus Energi och leverantörer, och 
beräkningsmodeller har tagits fram i samspråk med erfaren personal. Förlusten från 
ångfällorna leder till minskad elproduktion och energileverans till brukarna. Förlusten 
från reducerventilerna leder till minskad elproduktion men ingen minskad 
energileverans till brukarna då energin bevaras i systemet. För att uppnå de miljömål 
som är satta, samtidigt som de energi- och ekonomiska förlusterna kan minimeras, bör 
underhåll och uppsikt av distributionssystemet av ånga utföras kontinuerligt. Förluster 
finns även inom distribution och inte bara vid produktion eller konsumtion. Genom 
kunskap om eventuella förluster och dess konsekvenser kan förståelsen och vinsten av 
åtgärder till förlusterna uppnås. Ett energisystem som är baserat på restprodukter och 
biobränsle ska alltid eftersträva ökad effektivitet för att minska miljöpåverkan samtidigt 
som det ger ökad vinst och i slutändan ökad konkurrenskraft.  
 
 
Nyckelord: ångsystem, ångförlust, elproduktionsförlust, ångfälla, reducerventil 
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Abstract 
This paper investigates the losses within steam distribution systems with additional 
research in two of the potential losses at Bomhus Energi AB, Gävle Sweden. Bomhus 
Energi is a steam producing company mainly for the pulp and paper plant nearby but 
also a heat producer for the city’s district heat. Electricity is also produced from a steam 
turbine connected to the boiler. Minimising losses is a way to achieve a more efficient 
system, this is of great interest due to the European Union´s climate goals but also 
because it can increase income and in the long run improve the company’s 
competitiveness on the market. EU:s climate goals involve lowering the energy 
consumption and increasing the amount of renewable energy production. Increasing the 
steam distribution efficiency will be one small part of achieving the goals. To motivate 
and ease the efficiency improvement measures at Bomhus Energi a list of potential 
losses within steam distribution together with deeper analyses within two of the losses 
have been composed. The deeper analyses were made on steam traps and steam pressure 
reducing valves. This was done with the help from relevant literature and discussion 
with experienced employees and other people within the industry. The losses that occur 
when steam is distributed are steam leakage, heat losses through pipes, condensate 
losses and flash losses. The deeper analyses were made as a basis for detecting, measure 
and evaluate losses. To make the analyses production data was obtained from Bomhus 
Energi and component data from suppliers. Calculation and models were made in 
cooperation with employees. The loss from the steam traps lead to decreased electric 
production and decreased energy delivery to the users. The loss from the steam pressure 
reducing valves lead only to decreased electric production due to the energy in the 
steam stays in the system. To achieve the climate goals and at the same time minimise 
the energy and economical losses, monitoring and maintenance of the steam distribution 
system should be carried out continuously. Losses occur within distribution and not 
only within production and consumption. Through knowledge about the possible losses 
within the steam system and its consequences, understanding and the winnings about 
minimising losses can be achieved. An energy system based on biofuel and by-products 
should always aim towards increased efficiency because it leads to decreased 
environmental impact and increased income and in the end a greater competitiveness on 
the market. 
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1. Inledning 
 
Sverige har energikrävande industrier. Ca 39% av den slutliga energianvändningen utgörs av 
industrisektorn. Papper- och massaindustrin står för 51% av industrins totala energianvändning. 
(Energimyndigheten 2014) För att minska energianvändningen, öka effektiviteten och uppnå en 
ökad konkurrenskraft är förlustanalysering av industrin ett användbart verktyg. Genom att 
identifiera och kvantifiera förluster motiveras åtgärder som leder till ökad effektivitet. Detta är 
inte bara önskat ur energi- och ekonomisk synpunkt utan även ur miljösynpunkt. EU har satt upp 
klimatmål för att begränsa den globala uppvärmningen som pågår. Målen för 2020 citerat från 
EU-upplysningens hemsida:  

• minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med 1990 års 
nivåer 

• sänka energiförbrukningen med 20 procent 
• höja andelen förnybar energi till 20 procent av all energikonsumtion 
• höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent. 

       
 (EU-upplysningen 2015) 
 
Ett av Sveriges pappers- och massabruk ligger i Gävle. Det är BillerudKorsnäs AB som driver 
pappers- och massabruket i Gävle. Som nämnt ovan kräver pappers- och massaindustrin stora 
mängder energi och BillerudKorsnäs i Gävle är inget undantag. För några år sedan grundade 
BillerudKorsnäs AB, tillsammans med Gävle Energi AB, Bomhus Energi AB. Bomhus Energi 
byggde en ny biopanna för ångproduktion vid BillerudKorsnäs anläggning tillsammans med en 
ny turbin för elproduktion. Detta gjordes dels för att oljeberoendet för den gamla pannan var för 
högt, samtidigt som andra komponenter behövde bytas ut. Detta är ett steg att öka andelen av 
förnybar energi som konsumeras. För att minska energiförbrukningen, öka effektiviteten av den 
förnyelsebara energiproduktionen, möjligtvis öka vinsten och i slutändan öka sin 
konkurrenskraft, kan förlustanalys av ångsystemet utföras. Bomhus Energi AB, är som tidigare 
nämnt producent av ånga, elektricitet och även fjärrvärme. Denna produktion ska utföras utifrån 
brukarnas tillgänglighetskrav tillsammans med samhällets och EU:s krav på miljömässig 
energiproduktion. Bränslet kommer främst från restprodukter producerat av det intilliggande 
pappers- och massabruket samt ett sågverk. Detta system där restprodukterna används i den nya 
biopannan ökar även effektiviteten av resursanvändningen.  Då pannan använder biobränsle, som 
mestadels är restprodukter, bör en effektiv anläggning eftersträvas för att optimera produktionen 
av miljövänlig energi. Ångsystemet som pannan levererar till är stort och har byggts upp i flera 
etapper under många år. Gamla delar blandas med nya, vilket bidrar med nya förutsättningar för 
systemet och en ökad komplexitet. För att se till att Bomhus Energis tillgänglighet, 
energileverans och effektivitet är hög bör eventuella förluster i ångnätet identifieras och åtgärdas.  



 

 
  2 

Att kvantifiera effekterna av åtgärder i ett ångsystem kan vara problematiskt. Enligt Hasanbeigi, 
Harrell, Schreck, Monga (2016) är det enklare att kvantifiera energibesparingen av en enskild 
komponent som panna, pump, värmeväxlare m.m. än att kvantifiera energieffektiviseringar på 
hela system. För att underlätta utvärdering av hela system bör modeller utvecklas som kan ge en 
uppskattning av storleken och påverkan av förlusterna och därmed motivera åtgärder. Detta 
tillsammans med bra kostnadsanalyser motiverar åtgärder av förluster. I Therkelsen & McKane 
(2013) arbete undersöktes vilka faktorer som motiverar åtgärder av förluster inom ångindustrin. I 
detta arbete konstaterades att investeringskostnad och återbetalningstid är det som motiverar 
effektiviseringsåtgärder och inte eventuella energibesparingar. Därför är det viktigt att kunna 
hänvisa till den ekonomiska vinsten av en investering.  
 
Enligt Boucillon (1997) kan ångfällor vara en potentiell förlust. Ångfällor reagerar på kondensat 
som bildas i systemet och avleder då kondensatet. När kondensatet är avlett och ånga börjar 
strömma genom ångfällan, känner den av ångan och stänger. Denna teknik förhindrar att ånga 
strömmar från systemet samtidigt som kondensat dräneras. Då en ångfälla fallerar i öppet läge 
stänger den inte när kondensatet är avlett och ånga strömmar från systemet, vilket blir en 
ångförlust. I Boucillons arbete undersöktes 260 000 ångfällor i den Amerikanska industrin där 42 
% av de undersökta fällorna behövde underhåll. Detta ger en indikation att ett antal ångfällor vid 
Bomhus Energi troligtvis inte fungerar optimalt. Enligt Boucillon är en heltidsanställd person 
som övervakar fällornas tillstånd och ser till att de byts ut när de fallerar, ekonomiskt motiverat. 
Detta beror på anläggningens storlek och produktion men visar att det finns mycket energi och 
pengar att spara gällande ångfällor.  
 
Ångsystem inkluderar även kondensatsystem, som kan matas av brukare, ångfällor eller andra 
komponenter där ångan kondenserar. Kondensatet har oftast hög temperatur som kan tas tillvara 
på i systemet. Om detta inte görs blir värmen i kondensatet en förlust. Kondensat bör tas tillvara 
på och återföras i systemet på olika sätt beroende på temperatur (Krajl 2012). Genom att dela 
upp kondensatet i en varm och en kall reservoar istället för ett gemensamt retursystem, minskar 
värmeförlusterna och en högre energileverans kommer från kondensatet. I Krajls (2012) arbete, 
där denna teknik med reservoarer applicerades, uppnåddes en ökad ångproduktion på 7% vilket 
möjligtvis hade kunnat bidra med en ökad ång- och elproduktion om det hade uppnåtts vid 
Bomhus Energi. Detta bör eftersträvas med avseende på EU:s mål som berör andelhöjning av 
förnybar energi, då ång- och elproduktionen från Bomhus Energi är miljövänlig, resurseffektiv 
och baserat på spillmaterial från industrin.  
 
En annan förlust som finns i ångsystem är värmeförluster genom ledningar. Detta åtgärdas 
vanligtvis med isolation. Vid bristfällig isolation ökar värmeförlusterna och energileveransen 
minskar och kan även leda till personfara då ledningens temperatur troligtvis är hög. Anand, 
Bansal, Park & Tyagi (2011) utförde ett arbete i Indien för att ta reda på den ekonomiska 
tjockleken på isoleringen för en oisolerad ledning samt återbetalningstid för investeringen. De 
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kom fram till att den högsta återbetalningstiden i det undersökta fallet var 15 dagar. Detta arbete 
utfördes i Indien där andra förutsättningar gäller. Faktumet är ändå att återbetalningstiden de 
kom fram till är 15 dagar och även om det skulle vara 15 veckor hade investeringen haft låg 
återbetalningstid, vilket motiverar undersökning av äldre och misstänkta underisolerade 
ledningar.  
 
De tidigare arbetena visar att modeller för att kunna utvärdera förlusterna vid Bomhus Energi 
underlättar och motiverar energieffektiversringåtgärder. Bra kostnadsanalyser ger noggrannare 
underlag för att utvärdera eventuella investeringar. Några av förlusterna som kan tänkas 
analyseras är ångfällor, kondensatsystem och värmeförluster genom ledningar. 
 
 
1.1 Problembeskrivning 
Bomhus Energi AB ansvarar för driften av ångnätet och misstänker att det finns förluster i 
systemet som inte är tydligt identifierade eller kvantifierade. Ångnätet har delar i sig från 40-talet 
som används än idag. Detta tillsammans med utvidgningar och upprustningar i flera etapper har 
gjort att systemets förluster är svåra att identifiera. De förluster som finns i distributionssystemet 
bör identifieras och kvantifieras för att åtgärder ska motiveras och energieffektiviseringar 
uppnås. Genom att lista upp möjliga förluster inom ångdistribution fås en överblick. Från denna 
överblick kan sedan arbetet fokuseras för att utvärdera några av förlusterna.  
 
1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att ta reda på vilka försluter som finns i ett ångnät. När detta är gjort ska 
en eller flera av förlusterna väljas för att vidare utredas i form av hur den mäts, hur stor den är 
och vad driftnyttan är om den åtgärdas. I driftnyttan inkluderas minskning av förlust, påverkan 
på systemet samt återbetalningstid om förlusten åtgärdas. 
 
1.3  Mål 
Målet är att öka kunnandet om ångnätet och de förluster som finns. Genom att identifiera och 
kvantifiera ett antal av förlusterna kommer kunskapen om nätets struktur och dess drift ökas. 
Kunskapen om en eller flera förluster kan sedan appliceras på övriga delar av nätet då många av 
förlusterna finns på flera ställen. Detta tillsammans med minst en åtgärd av någon förlust som 
ökar driftnyttan ska presenteras tillsammans med en uppskattad kostnadsanalys.  
 
1.4 Avgränsningar 
Detta arbete är stort och komplext då ångsystemet är ett av Sveriges största. I systemet finns flera 
producenter, trycknivåer, brukare och flera kilometer ledning. Avgränsningar kommer utföras 
efter att listan av förluster har sammanställts. Avgränsningarna kommer vara både geografiska 
och innehållsmässiga för att ett arbete gällande tio veckor ska få givande resultat. De beskrivs i 
analysmetoden för varje förlust.   
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1.5 Företagsbeskrivning 
Bomhus Energi bildades 2010 då BillerudKorsnäs tillsammans med Gävle Energi skapade 
bolaget. Anledningen till skapandet av företaget var att BillerudKorsnäs pappers- och massabruk 
behövde en ny panna för att ersätta den tidigare ångpannan, den gamla indunstningen hade nått 
sin livslängd samt att ångan till brukarna och fjärrvärmen som levereras till Gävle Energi hade 
för högt oljeberoende. Det beslutades att bygga en modern biopanna av typen bubblande 
fluidbädd på 150 MW, med en tillhörande turbin som kan producera 92 MW elektricitet. 
(Bomhus Energi 2013) Pannan togs i full drift 2012 och levererar ånga till BillerudKorsnäs 
pappers- och massabruk, Setra sågverk och Gävle Energis fjärrvärmenät. Fjärrvärmenätet får 
även värme från biopannans rökgaskondensering. Den nya pannan installerades tillsammans med 
ett par andra åtgärder vilka tillsammans gav en god effekt i form av mer spillvärme till 
fjärrvärme från bruket, större produktion av förnybar el och effektivare användning av bränslet. 
Ångnätet som finns i systemet är uppdelat i olika trycknivåer. 120 och 60 bar ånga matar 
turbinen och 30, 12 och 4 bar distribueras ut till brukarna. Systemet har även ångproduktion från 
BillerudKorsnäs två sodapannor. I figur 1 kan en översikt av ångnätet ses. Referenser till 
samtliga figurer kan ses under kapitlet 7.1 Figurkällor. 

 
Figur 1 Översikt av ångsystem Bomhus Energi.  
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2. Förklaring av 60 bar systemet och några komponenter 
 
2.1 60 bar systemet och kemikalieåtervinningscykeln 
Ångtrycket 60 bar kommer från högtrycksdelen på turbinen och från de två sodapannorna. 
Ångproduktionen från sodapannorna kommer från kemikalieåtervinningscykeln inom 
sulfatpappers- och massaproduktionen. Vitlut tillsätts för att lösa ut ligninet ur veden, och efter 
denna process kallas kemikalieblandningen svartlut. Svartluten torkas i indunstningen och 
förbränns sedan i sodapannan. Efter förbränningen fås grönlut, som sedan omvandlas till vitlut 
igen. Denna process visas i figur 2 nedan tillsammans med massaframställningen m.m. Det är i 
förbränningen av svartlut som produktionen av 60 bar ånga sker. 60 bar ångan leds till 
lågtrycksdelen av turbinen för att generera elektricitet. Ångan som kommer från slutsteget av 
turbinen matar de tre näten som går till brukarna. Huvudstammen från sodapannorna delar upp 
sig till den nya turbinen och till den gamla, denna existerar inte i dagsläget. Det som finns längs 
den äldre delen som går till den gamla turbinen, är tre stycken reducerventiler. Vid normal drift 
går i princip allt flöde till den nya lågtrycksturbinen och inget via reducerventilerna.  

 
Figur 2 Kemikaliåtervinningsprocessen vid BillerudKorsnäs pappers- och massabruk i Gävle  
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2.2 Reducerventil 
En reducerventil låter ånga av ett högre tryck ledas över till ett system med lägre tryck. Det är en 
typ av reglerventil som sammankopplar två olika trycksystem genom att sänka trycket på fluiden 
när den strömmar genom ventilen. En reglerventilenhet består av själva reglerventilen, givare, 
regulator och själva manöverdonet som styr ventilens läge. Tillsammans utgör de en punkt för 
reglering av flödet, i de detta fall flödet i de olika trycknivåerna. Reducerventilerna har 
vatteninsprutning för att sänka temperaturen på 60 bar ångan då den passerar ventilen. Vattnet 
omvandlas till ånga, på grund av 60 bar ångans höga temperatur, vilket gör att ångflödet från 
ventilen är större än det som går in i den när reducerventilerna används. Reglerventiler används 
vid olika driftfall, t.ex. avställning av turbin då trycket sänks i reducerventilen istället för 
turbinen. Reducerventiler har alltid ett minimumläckage, även kallat sätesläckage, för att hålla 
själva ventilen och efterliggande ledning varm. Detta behövs då ventilerna ska kunna gå från 0 – 
100 % på väldigt kort tid utan att förstöra komponenterna. 
 
2.3 Ångfälla 
I alla ångsystem kommer kondensat att bildas på grund av värmeförluster. Kondensat bör ledas 
bort från systemet och denna uppgift uppfyller ångfällor, vilka också kallas kondensatavledare. 
Det finns två grundprinciper av ångfällor; termiska och mekaniska. De termiska har en 
mekanism som reagerar på ändringar i temperatur, vilket triggar en ventil för att avleda 
kondensat. Kapsel- och bimetallfällor är termiska ångfällor. Kapselfällor har en kapsel med en 
vätska som sväller när den blir uppvärmd av ånga. När kondensat sedan kyler kapseln minskar 
den i storlek och öppnar ventilen. Bimetallfällor har en bimetall som reagerar på temperaturen. 
Metallen styr sedan ventilen som avleder kondensat då metallen kyls.  
 
En flottörångfälla är en mekanisk fälla. De har ett flytelement som reagerar på kondensatets nivå 
i fällan och vid en viss nivå öppnar fällan dränaget och avleder kondensatet. När kondensatnivån 
sjunker, stängs fällan för att förhindra ångläckage. De olika typerna har olika 
användningsområden och olika för- och nackdelar. 
 
2.4 Kondensatsystem för ångfällor 
Kondensat från ångfällor hanteras på olika sätt. Det kan dräneras till omgivningen/ avlopp eller 
tas till vara på i retursystem. Kondensatet som leds genom returkondensatsystemet leds oftast 
tillbaka till matarvattnet till pannan. Detta kan göras tillsammans med återföring av ”flashånga”. 
Flashånga bildas när kondensat av högt tryck trycksänks, vilket bidrar till att en del av 
kondensatet återgår till ånga. Denna ånga kan återföras till systemet om ångnätet har flera 
trycknivåer, t.ex. kan 60 bar kondensat flashas till 30 bar ånga osv. Detta gör att energin i 
kondensatet tas tillvara på och leds till brukarna istället för att värma upp matarvattnet. 
Återvinning av flashånga kan göras i ett avspänningskärl. Flashning av kondensat kan också ske 
på grund av avgasning där oönskade ickekondenserbara gaser tas bort. I 60 bar systemet leds 
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kondensat från ångfällorna till kondensatsystemet, som sedan leds till matarvattnet. Flashning 
utförs med avgasning som syfte. 
 

3. Metod 
 
3.1 Listning av förluster 
För att ta reda på vilka förluster som finns i Bomhus Energis ångnät, kommer relevant litteratur 
användas och intervjuer att utföras. Förlusterna kommer att listas utifrån ett allmänt perspektiv 
för att sedan välja ut vilka förluster som kommer analyseras djupare under arbetets gång. 
Metoden för analysen togs fram löpande allteftersom förlust valdes.  
 
3.2 Analys av vald förlust 

3.2.1 Ångfällor 
De ångfällor som kommer analyseras är placerade på 60 bar systemet. För att analysera orsaker 
till att ångfällor fallerar, har relevant litteratur använts tillsammans med diskussion med företag 
som arbetar med ångfällor. Denna metod användes för att bestämma beräkningsmetod för 
läckaget. För att beräkna förlusten har medeltemperaturer för 60, 30, 12 och 4 bar ångan vid 
turbinen tagits fram från Bomhus Energis datasystem, vilket ger entalpier utifrån tabeller i 
appendix A. Dessa används för att beräkna elproduktionsförlusten genom turbinen, och 
energiförlusten till brukarna som läckage på 60 bar systemet bidrar med. Detta tillsammans med 
genomsnittspris för elen samt pris för 30, 12 och 4 bar ånga, som beräknades i samråd med 
Henrik Rystedt, används för att kalkylera den ekonomiska förlusten. Investeringskostnad och 
återbetalningstid har inte beräknats då ingen fallerad fälla på 60 bar nätet har identifierats under 
arbetets gång. För att få en uppskattning om vilka energiförluster och kostnader det handlar om, 
har tre olika läckagefall antagits vilket blir ett utvärderingsunderlag för ångfällorna på 60 bar 
nätet. 

3.2.2 Reducerventil 
De tre reducerventiler som kommer att analyseras, arbetar mellan trycken 60 till 4 bar. Orsaker 
till att reducerventilerna läcker togs fram genom diskussion med kunnig personal och företag. 
För att ta fram hur läckaget genom dessa ventiler kan bestämmas har kontakt med ett företag som 
utför denna typ av mätningar tagits. Genom diskussion har en mätmetod för flödet genom 
ventilerna konstaterats. För att kunna utvärdera driftnyttan om läckande ventil åtgärdas, har tre 
läckagefall antagits. Genom teknisk specifikation för ventilerna, som erhållits från 
BillerudKorsnäs arkiv och ventilleverantör, fås flödesdata och de tre läckagefallen kan antas 
utifrån specifikationen. De olika läckagefallen kommer att kalkyleras till förlorad energimängd i 
turbin samt inkomstförlust på grund av förlorad elförsäljning. Denna beräkning togs fram i 
samspråk med Magnus Forslund vid Bomhus Energi. Prisuppskattning av en ny ventil framtogs 
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av leverantör och installationskostnad togs fram tillsammans med konsult. Ingen mätning 
kommer att utföras för att kvantifiera läckaget under arbetets gång.  
 

4. Resultat 
 
4.1 Möjliga förluster 
Enligt Harrell (2002) kan förluster relaterade till distribution kategoriseras som ångläckage, 
värmeförluster genom rör, kondensatförluster och ”flash” förluster. Harrell förklarar förlusterna 
på följande sätt: 

• Med ångläckage menas ånga som leds från systemet utan att utföra något relevant arbete. 
Ångläckage kommer främst från håligheter i rör eller från ångfällor. Ångläckage från rör 
elimineras i större utsträckning än från ångfällor, detta beror på att rörläckage kan vara en 
säkerhetsrisk. 

• Värmeförluster genom rör uppstår då röret är varmare än omgivningen. Detta åtgärdas 
genom isolation vilket är en relativt billig investering som besparar energi. De faktorer 
som påverkar hur stora värmeförluster bristfälligt isolerade rör har är fluidens temperatur, 
vilket ger rörets yttemperatur, exponerad röryta och systemets motstånd till 
värmeöverföring. Med systemets motstånd till värmeöverföring menas lufthastighet, typ 
av rör och utrustningens installation samt formen på rör och utrustning.  

• Kondensat som bildas i ångsystem innehåller ofta en hel del energi. Genom att ta vara på 
denna energi kan ångprodukten ökas och vattenförbrukningen minskas. 

• ”Flash”-ånga uppstår när kondensat med ett visst tryck överförs till en omgivning med 
lägre tryck vilket leder till att kondensatet blir till ånga. Detta uppstår vanligtvis vid 
ångfällor. Genom att ta vara på denna lågtrycksånga i lågtryckssystem, minskas ångflödet 
i kondensatreturledningar, och flashånga som till slut hade kondenserats utan användning 
kommer till nytta.   

 
De förluster som kommer vidareanalyseras i arbetet är ångfällor på 60 bar nätet och tre stycken 
reducerventiler belägna mellan 60- och 4 bar nätet. Reducerventilernas läge i systemet visas i 
figur 3. Att ångfällor är en potentiell förlust nämns i Harrel (2002), Boucillons (1997) med flera. 
Henrik Rystedt 1 misstänker att ångläckaget från reducerventiler (60 till 4 bar) är värt att 
undersöka. 
 

                                                 
1 Henrik Rydstedt VD Bomhus Energi AB, konversation 2016-03-02 
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Figur 3 Ångnätsöversikt med reducering 60 till 4 bar markerad. 

4.2 Analys av ångfälla 

4.2.1 Orsaker till fallerande ångfälla 
De vanligaste orsakerna till att en ångfälla fallerar är smuts, tryckvariationer och 
feldimensionering. (Bandes A, Gorelick B 2016) (Thermaxx Jackets 2014) Smuts är den absolut 
vanligaste orsaken till att en fälla fallerar i öppet läge eller pluggas igen i stängt läge. 
Tryckvariationer uppstår när ventiler eller annan utrustning orsakar ändringar i ångnätets tryck, 
vilket kan leda till att ångfällan skadas av den plötsliga tryckändringen. Om fällan är 
feldimensionerad arbetar den utanför sin konstruktion. I vissa fall där fällan arbetar för hårt leder 
det till att ren ånga avleds från systemet.  

4.2.2 Konsekvenser av fallerande ångfälla 
Ångfällor slits och byts ut kontinuerligt.  När fällan slutar fungera gör den ofta det på två sätt; 
stängd eller öppen. (Emerson 2013) I det stängda fallet kommer kondensat att bevaras i systemet 
och kan leda till: 

• Vattenslag - kondens följer med ångan och slungas i krökar, böjar m.m. Med hög kraft 
träffar kondensatet ledningsväggen eller komponenten. Detta kan leda till att ledningar, 
ventiler och annan utrustning förstörs. 

• Minskad effekt i värmeväxlare på grund av att kondens tar upp en del av ytan i växlaren. 
Detta leder till minskad värmeöverföring och värmeväxlaren tappar effekt. 
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• Kondensdroppar som följer med ångan ger upphov till slitage på komponenter. 
Komponenter som arbetar med ren ånga kan förstöras då kondensdropparna blästrar 
sönder material, t.ex. turbinblad, rörböjar m.m.  

• Tryckslag uppstår då trycket i en ledning med kondens sjunker, kondensatet blir då till 
ånga i en explosionsartad effekt och kan i värsta fall leda till brott på ledningar. 
Tryckfallet kan uppstå på flera sätt, t.ex. när en ventil öppnas.  

I de fall där fällan fallerar i öppet läge släpps ren ånga ut som annars hade använts i systemet. 
Detta fel utgör inte någon större risk för systemet men leder till en minskad energileverans. 
Ångproducenterna får arbeta hårdare, alternativt att brukarna får arbeta mindre för att 
kompensera för den minskade energileveransen. 

4.2.3 Lokalisering av fallerad ångfälla 
Om fällan släpper ut kondensatet till omgivningen kan flödet från fällan indikera om den 
fungerar. En del av kondensatet kommer ”flasha” vilket gör att flödet från fällan ska innehålla 
både ånga och kondensat. Är det bara ånga som kommer betyder det att den läcker, och är det 
endast kondensat betyder det att något är fel då temperatur eller tryck på kondensatet innan fällan 
inte stämmer. Detta måste jämföras mot fällans normala drift. De flesta industrier utför någon 
form av inventering av anläggningens ångfällor periodvis. Detta görs för att upptäcka och byta 
eventuella fallerade ångfällor. Detta utförs vanligtvis genom att mäta det akustiska bullret och 
temperaturen på fällan. (Emerson2013). Mätningen analyseras utefter fällans specifika data och 
kan därefter utvärderas. Dessa inventarier har dock en begränsning då endast driftsatta ångfällor 
kan mätas. Om fällor som inte blivit analyserade ska mätas vid nästa tillfälle, finns risken att de 
inte är driftsatta då inventariecykler oftast är satta årsvis, halvårsvis osv. Andra faktorer, som att 
schablonvärden för en viss storlek av fälla används, gör att mätningarna blir mindre noggranna. 
 
BillerudKorsnäs i Gävle undersöker Emersons lösning med trådlösa givare, som installeras på 
ångfällor och som känner av både temperatur och buller. Dessa givare kommunicerar med 
varandra vilket gör att fler givare bygger ett större och stabilare nätverk. Givarna har ett 
tillhörande program där ångfällornas specifika data matas in. Programmet analyserar sedan data 
från givarna utifrån ångfällans specifika data. Programmet har algoritmer som räknar ut och 
varnar om fällan är funktionell, fallerad i stängd eller öppet läge. Om programmet varnar för att 
fällan är fallerad i stängt läge har givaren uppmätt en lägre temperatur än det gränsvärde som 
kalkyleras utifrån det specifika data för fällan. Då den varnar för att fällan fallerat i öppet läge, 
betyder det att den akustiska mätaren reagerar på mycket buller, vilket indikerar på en öppen 
fälla. Denna typ av övervakning erbjuds av flera aktörer.  
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4.2.4 Flödesberäkning 
Flödet från en fallerad ångfälla kan beräknas på flera sätt. Vanligtvis uppskattas flödet i 
beräkningsprogram utifrån fällans storlek, tryck- och arbetstemperatur enligt Manuel Costa2. 
Beräkna flöden för hand är möjligt. Om fällan antas vara fullt öppen kan flödet beräknas med 
hjälp av ett antal parametrar. AXEL-LARSSON (2016) beskriver ett sätt att beräkna flödet 
utifrån dessa parametrar: 
p1 = tryck innan ångfälla [bar] 
p2 = tryck efter ångfälla [bar] 
Av = Effektiv strömningsarea (diametern för ångfällans ventil) [m2] 
Kv = Vattenflöde i m3/h vid ett tryckfall över fullt öppen ventil av 1 bar 
G = ångflöde [kg/h] 
V1 = ångans specifika volym vid T1 och p1 

V2 = ångans specifika volym vid T1 och p1/2  
  Kv = Av * 36000 
 Beroende på om det är ett icke kritiskt flöde (p2>p1/2) eller kritiskt flöde (p2<p1/2) används olika 
formler för ångflödet: 
  Icke kritiskt flöde  𝐺𝐺 = 𝐾𝐾𝐾𝐾∗31,6 

√𝑉𝑉1 (𝑝𝑝1−𝑝𝑝2)�
 

Kritiskt flöde  𝐺𝐺 = 𝐾𝐾𝐾𝐾∗31,6 
√2∗𝑉𝑉2 𝑝𝑝1�

 

 
I Emerson (2013) beskrivs Napier’s ekvation. Denna ekvation beräknar också ångflödet genom 
en ångfälla i öppet läge. Ångfällor har en inre förstrypning som ska minska ångförlusten om 
fällan skulle fallera i öppet läge. Denna förstrypnings storlek tillsammans med differenstrycket 
över fällan bestämmer flödet. Napier’s ekvation kan ses nedan. 
W = ångförlust [kg/h] 
0,2471 = konstant 
P = trycket före ångfällan + trycket efter ångfällan [bar] 
D = diameter på fällans inre förstrypning [mm] 

W = 0,2471 * P * D2 

Dessa ekvationer grundar sig i termodynamiken och strömningsmekaniken. Vanligast är dock att 
beräkna flödet i beräkningsprogram då de kan ta hänsyn till fler parametrar och därmed ge mer 
exakta resultat.  
  

                                                 
2 Manuel Costa Marknads- och produktansvarig Ventiler och automation Armatec AB, telefonsamtal 2016-05-03 
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4.2.5 Fallerande ångfälla på 60 bar systemet 
60 bar systemet arbetar med överhettad ånga då det matar turbinen med ånga. Detta gör att 
kondensat inte bildas på samma sätt som i de nät som går till brukarna. Ångfällorna längs 60 bar 
systemet arbetar vanligtvis inte under drift, då kondensat inte bildas utan de används när 
anläggningen startas upp eller vid annan problematik som leder till kondensatbildning. 
Ångfällorna på 60 bar nätet har kondensatåterföring till matarvattnet där trycket i 
kondensatsystemet är ca 1 bar. Att beräkna konsekvenserna av en fallerande fälla i stängt läge är 
problematiskt då konsekvenserna inte är säkra. En fallerad fälla i öppet läge bidrar med en 
ångförlust. Denna ångförlust leder till minskad elproduktion då ånga inte leds genom turbinen, 
samt minskad energileverans till brukarna då ångan leds till kondensatsystemet istället för 
ångnätet.  
 
4.2.5.1 Energi- och kostnadsförlust 
Alla fullständiga beräkningar visas i appendix B, och de utfördes i Excel. 
Genomsnittstemperaturer för ångan före och efter turbin visas i tabell 1. 60,12 och 4 bar 
genomsnitten har tagits utifrån 120 dygn. Genomsnittet för 30 bar togs från 1 dygn. Entalpi togs 
ur tabeller som visas i appendix A. Denna temperatur gäller direkt efter turbinen och inte för 
själva nätet. Temperaturen på nätet är lägre då ångan kyls med vatteninsprutning innan det leds 
vidare ut till brukarna. Temperaturen direkt efter turbinen bör användas för att få fram rätt 
energileverans till nätet och turbin. 
 
Tabell 1 Temperatur och entalpi för ånga före och efter turbin 

Tryck [bar] Temperatur [°C] Entalpi [kJ/kg] 
60 480 3373 
30 380 3185 
12 260 2958 
4 170 2797 

 
Den elproduktionsförlust som uppstår vid läckage beräknas genom entalpiändringen över 
turbinen tillsammans med turbinens verkningsgrad på 97 %. Arbetet, entalpiförändringen i 
ångan, utfört i turbinen av 1 kg 60 bar ånga beror på vilket trycksystem som matas, detta visas i 
tabell 2.   
 
Tabell 2 Arbete utfört i turbinen beroende på vilken trycknivå som matas 

Tryck på det matade systemet [bar] Arbete utfört i turbinen [kJ/kg] 
30 188 
12 415 
4 576 
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Elproduktionsinkomsten som förloras på grund av ångförlusten genom en ångfälla beräknas 
genom att ta antal MW el som inte produceras multiplicerat med el-inkomsten/ MWh. Detta är 
antaget för 100 % elcertifikat. El-inkomsten/ MWh beräknades till: 
300 (spotpris) + 150 (elcertifikat) – 250 (bränslekostnad + omkostnader) = 200 kr/ MWh el 
 
För att kunna beräkna en snittförlust då turbinen matar de olika trycknäten samtidigt, används % 
av det totala flödet från turbinen som matas till t.ex. 30 bar med elproduktionsförlusten för 30 
bar. På samma sätt beräknas elproduktionsförlusten för den del som matas till 12 och 4 bar. 
Genomsnittsflöden från turbinen under en 120 dygnsperiod användes. De beräknades sedan om 
till % av det totala flödet från turbinen och visas i tabell 3. 
 
Tabell 3 Genomsnittsflöde visat i ton/h och % 

Tryck [bar] Genomsnittsflöde från turbin 
[ton/h] 

Flöde från turbin [%] 

30 14 2,90 
12 197 40,50 
4 276 56,60 

 
Enligt Jörgen Knutsson3 är storleken på den inre förstrypningen för en ångfälla på 60 bar 
systemet ca 5 mm. För att kunna uppskatta och jämföra energiförlust och kostnad för en fallerad 
fälla i öppet läge kommer tre olika storlekar antas. Beräkningarna har utförts i Excel och 
redovisas som tidigare nämnt i appendix B. Om Napier´s ekvation används för att beräkna flödet, 
ger detta flöden som redovisas i tabell 4. 
 
Tabell 4 Flöde för de tre fallen av läckande ångfälla 

Fall Öppning [mm] Flöde [kg/h] 
Stor 5 376,8275 
Medel 2,5 94,206875 
Liten 1,25 23,55171875 

 
Elproduktionsförlusten beräknas av den del som matas till 30 bar multiplicerat med arbetet utfört 
i turbinen för ånga som matas till 30 bar, d.v.s. 188 kJ/kg. På samma sätt beräknas 
elproduktionsförlusten för 12 och 4 bar. Summan multipliceras med verkningsgraden för 
turbinen. Denna summa divideras med 3600 för att konvertera från kJ/h till kW. Ett 
beräkningsexempel visas nedan. 

                                                 
3 Jörgen Knutsson JKMC, mailkonversation 2016-05-16 
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Flöde [kg/h] *(2,9%*188 + 40,50%*415 + 56,60*576)* 0,97/3600 
 
För att få minskad elproduktion och el-inkomst på ett år, användes turbinens arbetstimmar på ett 
år; 8500 h/år samt el-inkomsten/ MWh som beräknades ovan. Resultaten visas i tabell 5. 
 

 Tabell 5 Elproduktionsförlust och förlorad inkomst 

 
Energileveransen till brukarna som försvinner på grund av ångförlusten, beräknas genom 
entalpin efter turbinen multiplicerat med den del som går till en trycknivå. Detta svar i kJ/h 
konverteras till kW och beräknas till årsförlust med de 8500 drifttimmarna/ år. Detta visas i 
tabell 6. 
 
Tabell 6 Energiflöde och ångförlust uppdelat på de olika trycknivåerna 

 Stor Medel Liten 
Trycknivå [bar] Energiflöde [kW] 

30 9,668242233 2,417060558 0,60426514 
12 125,3987713 31,34969283 7,837423207 

4 165,7101025 41,42752562 10,3568814 
 Ångförlust [MWh/år] 

30 82,18005898 20,54501474 5,136253686 
12 1 065,889556 266,472389 66,61809726 

4 1 408,535871 352,1339678 88,03349194 
 
För att beräkna den ekonomiska förlusten används följande pris för levererad ånga: 
30 bar: 230 kr/ MWh 
12 bar: 200 kr/ MWh 
4 bar: 180 kr/ MWh 
Summan av den ekonomiska förlusten visas i tabell 7. Den totala kostnaden avrundas till tusen 
kr.  
 
  

Fall El-förlust [kW] El-förlust [MWh/år] Minskad el-inkomst [kr/år] 
Stor 50,72063712 431,1254155 86 225,0831 
Medel 12,68015928 107,7813539 21 556,2708 
Liten 3,17003982 26,94533847 5 389,06769 
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Tabell 7 Kostnad av läckande ångfälla på 60 bar nätet 

 Stor Medel Liten 

Tryck [bar] Kostnad [kr/år]   

30 18 901,41356 4 725,353391 1 181,338348 
12 213 177,9112 53 294,47781 13 323,61945 

4 253 536,4568 63 384,1142 15 846,02855 
 Summa ångförlust kostnad [kr/år]  

 485 615,7816 121 403,9454 30 350,98635 
 Summa kostnad [kr/år]  

 571 000 143 000 36 000 
 
Då detta inte är baserat på befintlig ångfälla, beräknas inte återbetalningstid eller 
investeringskostnad.  
 
För att kunna jämföra denna förlust, antas samma läckage ske på 30, 12 och 4 bar där inget 
kondensatsystem antas existerar, det vill säga att ångan leds till atmosfären med trycket 1 bar. 
Dessa läckage ger ingen elproduktionsminskning utan endast en ångförlust. Beräkningarna har 
utförts på samma sätt som ovan. Energiförlusterna avrundas till heltal och kostnaden till tusental 
och visas i tabell 8. 
 
Tabell 8 Energiförlust och kostnad för läckage på 30, 12 och 4 bar systemet 

Trycknivå Fall Öppning 
[mm] 

Flöde [kg/h] Energiflöde 
[kW] 

Energiförlust 
[MWh/år] 

Kostnad 
[kr/år] 

4 Stor 5 30,8875 23,99787153 204 37 000 
Medel 2,5 7,721875 5,999467882 51 9 000 
Liten 1,25 1,93046875 1,49986697 13 2 000 

12 Stor 5 80,3075 65,98599583 561 112 000 
Medel 2,5 20,076875 16,49649896 140 28 000 
Liten 1,25 5,01921875 4,12412474 35 7 000 

30 Stor 5 191,5025 169,4265174 1440 331 000 
Medel 2,5 47,875625 42,35662934 360 83 000 
Liten 1,25 11,96890625 10,58915734 90 21 000 

 
4.2.5.2 Åtgärder till fallerad ångfälla 
Beroende på orsaken till att ångfällan fallerar kan den antigen servas eller behöva bytas ut. Om 
fällan fallerat på grund av t.ex. smuts kan den möjligtvis rengöras för att sedan fungera normalt 
igen. Ett byte till en ny fälla är dock att föredra då de slits kontinuerligt och risken för att de 
fallerar ökar desto äldre de blir. En fälla öppnar och stänger vanligtvis många gånger under en 
livstid vilket gör att delarna slits. 



 

 
  16 

4.3 Analys av reducerventil 

4.3.1 Orsaker till läckande reducerventil i detta fall 
Då dessa reducerventiler endast används då turbinen inte används, gör att de är konstant 
trycksatta och stängda större delen av tiden. Det lilla flöde som går igenom dessa ventiler får hög 
hastighet. Den höga hastigheten gör att alla partiklar som inte hör hemma i systemet sliter på 
reducerventilen. Smuts och annat går igenom ventilen med mycket hög hastighet och kan skada 
ventilen, vilket leder till ökat läckage. 

4.3.2 Konsekvenser av läckande reducerventil 
Om reducerventilernas sätesläckage blir större än tillåtet, kommer detta leda till att ånga som 
kunde utfört arbete i turbinen istället trycksänks i reduceringarna vilket leder till minskad 
elproduktion. Energin bortförs inte från systemet utan överförs från 60 bar nätet till 4 bar nätet 
utan att utföra något arbete. Blir läckaget tillräckligt stort kan temperaturen på 4 bar ledningen 
överstiga design, det vill säga över den tillåtna temperaturen för den ledningen vilket är en 
arbetsmiljörisk. 

4.3.3 Lokalisering av läckande reducerventil 
Ett tränat öra kan höra att det läcker genom ventilen. Det är dock svårt att veta om det är det 
tillåtna sätesläckaget eller ett större flöde. Erfaren personal som arbetar runt ventilerna har större 
chans att upptäcka en ändring i ljudet från ventilerna. Denna källa behöver konfirmeras men bör 
tas på allvar. För att konfirmera en läckande reducerventil kan indikationer komma från 
temperaturmätningar efter reducerventilerna. När ventilerna läcker används inget kylvatten, 
vilket ger en ökad temperatur efter reducerventilen. Denna mätning kan göras i avtappningar 
eller från integrerad temperaturmätningsutrustning. Flödesmätning kan också användas om flödet 
vid sätesläckage är känt. Är flödet högre utan att ventilerna har öppnats, tyder på otillåtet 
läckage.  

4.3.4 Mätning av flöde 
För att kunna mäta flödet har företaget IndMeas konsulterats. Deras tjänster citerat från IndMeas 
hemsida ” Vi erbjuder energi- och processindustrin tjänster som förbättrar mätkvalitet och 
produktions-effektivitet.” (IndMeas 2016) Detta inkluderar flödesmätning med hjälp av 
spårämne. Principen för denna typ av mätning är att ett radioaktivt spårämne injiceras i fluiden. 
Detta spårämne kan sedan detekteras genom ledningar och därmed mäta flödet genom 
komponenter. Underlag för att kunna utföra mätning av reducerventilerna har tagits fram och 
IndMeas har förslagit att injicering sker vid ventilen. En sådan injiceringspunkt finns inte i 
dagsläget utan behöver appliceras. Detta leder till ett oönskat arbete i dagsläget och kommer inte 
att utföras under detta examensarbete. Det beräkningsunderlag som tas fram i detta arbete 
underlättar utvärdering av dessa ventiler om flödet konstateras framöver. 
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4.3.5 Läckageberäkningar 
För att ta reda på vid vilket läckageflöde som ventilerna är ekonomiskt motiverade att åtgärda, 
kommer tre fall att antas. 
Fall 1: Sätesläckage för befintliga ventiler 
Fall 2: Sätesläckage för ventiler med läckageklass två (0.5 % av maximalt flöde) 
Fall 3: Extremfall där läckaget är 5 % av maximalt flöde 
Läckageklass är en bedömning av sätesläckaget och definieras enligt standarden ANSI/FCI 70-2. 
Läckageklasserna finns mellan ett till sex, där klass sex är högst och ett lägst. Ventilerna i detta 
fall har läckageklass tre, vilket ger ett tillåtet läckage på 0,1 % av ventilens maximala kapacitet. 
Läckaget kommer sedan räknas om till kostnad för att ta reda på återbetalningstiden för 
eventuella åtgärder. Om mätning sedan utförs och det aktuella flödet tas fram, finns detta 
underlag till hands för att kunna utvärdera det aktuella läckaget. En av ventilerna är installerad 
1993 och de övriga 2013. Den äldre och de nya ventilerna har lika egenskaper gällande flöden, 
temperatur, tryck och läckageklass. Ventildata för reducerventilerna kan ses i tabell 9 och har 
erhållits från BTG STEAM CONDITIONING EQUIPMENT (1993) och CCI Valve Technology 
(2013). 
 
Tabell 9 Ventildata för reducerventil 60 till 4 bar 

Ångflöde in [kg/h] 105629 

Vattenflöde [kg/h] 24371 

Ångflöde ut [kg/h] 130000 

Minimumläckage [kg/h] 105,629 

 
Beräkningsmodellen nedan har tagits fram i samråd med Magnus Forslund4. Fullständiga 
beräkningar visas i appendix B och utfördes i Excel. Genomsnittsdata för temperaturen på 60 bar 
ångan innan turbin, hämtades från driftdata utslaget på 120 dygn. Detsamma gäller för 
temperaturen på 4 bar efter turbinen. Entalpi för 60 bar och 4 bar hämtades ur tabellerna i 
appendix A. 
60 bar, 480° C  3373 kJ/ kg 
4 bar, 170° C  (2275+2819)/2 = 2797 kJ/ kg 
Anta att 1 kg ånga flödar genom reduceringen. Reduceringen utför inget arbete och förlusterna 
antas vara försumbara, vilket betyder att energimängden som överförs till 4 bar nätet är 
densamma som i 60 bar nätet, dvs. 3373 kJ/ kg. För att samma mängd energi ska överföras till 4 
bar nätet genom turbinen, kräver det att en större massa flödar igenom då turbinen utför ett 
arbete och förbrukar en del av energin. Anta också att temperaturen på 60 bar ångan vid 
reduceringen är densamma som innan turbinen. Detta kan förklaras med ekvationen nedan: 

                                                 
4 Magnus Forslund underhållsansvarig Bomhus Energi AB, konversation 2016-04-19 
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1 kg * 3373 kJ/ kg = x kg * 2797 kJ/ kg  x ≈ 1,21 kg 
Detta betyder att flödet genom turbinen, för att leverera samma mängd energi till 4 bar systemet, 
är högre än för reducerventilen. Den energimängd som turbinen förbrukar är: 
3373 kJ/ kg – 2797 kJ/ kg = 576 kJ/ kg.  
Turbinen har en verkningsgrad på 97 % vilket gör att massan som behöver tillföras blir:  
1,21/0,97 = 1,25 kg 
Massan på 1,25 kg ger upphov till ett arbete på: 
576 kJ/ kg * 1,25 kg = 720 kJ 
Turbinens drifttimmar på ett år är 8500 timmar. Inkomsten som tappas genom att köra ångan via 
reduceringarna, beräknas genom att ta antal MWh el som inte produceras multiplicerat med el-
inkomsten/ MWh. El-inkomsten är uppskattad på samma sätt som för ångfällorna. 
300 (spotpris) + 150 (elcertifikat) – 250 (bränslekostnad + omkostnader) = 200 kr/ MWh el 
Genom att använda dessa uträkningar tillsammans med flödesfallen, sammanställdes tabell 10. 
Den minskade inkomsten från elförsäljningen avrundas till tusen kr.  
 
Tabell 10 El-effekt, el-energiförlust och årskostnad för en ventil 

Fall Flöde [kg/s] El-effekt 
[kW] 

Förlorad 
energi [MWh 
el/år] 

Kostnad 
[kr/år] 

1. Tillåtet läckage (Klass 3: 0,1 
%) 

0,029341389 21,1258 179,5693 36 000 

2. Medium läckage (Klass 2: 0,5 
%) 

0,146706944 105,629 897,8465 180 000 

3. Högt läckage (5 %) 1,467069444 1 056,29 8978,465 1 796 000 
  

4.3.6 Åtgärder till reducerventiler 
4.3.6.1 Läckage från samtliga ventiler  
Om läckaget genom reducerventilerna uppmäts och de nya ventilerna visar tecken på för stora 
läckage, bör systemet undersökas. Om relativt nya ventiler läcker tyder det på problem med 
ventilernas placering och arbete. Möjligheter till en annan systemuppbyggnad bör undersökas där 
ventilerna inte belastas på samma sätt som i dagsläget, eller byta till en ventil som klarar av 
utförandet. Om systemuppbyggnaden ska undersökas kommer det innebära en mer utförlig 
analys av systemet som helhet, men kan i slutändan leda till mindre förluster och slitage på 
utrustning. Kostnaden för denna uppgift är svåruppskattad då det inkluderar mer än själva 
ventilerna, och det kan innebära omstrukturering av ledningssystemet.  
 
4.3.6.2 Läckage från enskild ventil 
Om läckage från enskild ventil upptäcks är service eller byte av ventilen att rekommendera för 
att minska läckaget genom ventilen. Den ökade elproduktionen som ett byte av en läckande 
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ventil bidrar med kan ses i tabell 11. Elproduktionen avrundas till heltal. Elproduktionsökningen 
som uppnås om ventilerna i fall 2 och 3 byts ut, till en ny ventil av likvärdig typ, subtraheras med 
sätesläckaget i fall 1 då detta läckage förekommer i de nya ventilerna.  
 
Tabell 11 Elproduktionsökning om läckande reducerventil byts ut 

Fall Elproduktion [MWh/år] 
2. Medium läckage (Klass 2: 0,5 %) 718 
3. Högt läckage (5 %) 8 799 

 
Kostnadsförslag för en ny ventil, likvärdig de som är installerade 2013, har Mattias Olsson vid 
CCI Valve Technology AB 5 tagit fram och en sådan ventil kostar i dagsläget ca 720 000 kr. 
Uppskattad kostnad för byte av ventil, uppskattades av Jörgen Knutsson 6 och kan ses i tabell 12. 
 
Tabell 12 Installationsåtgärder och kostnader för reducerventil 

Åtgärd Kostnad [kr] 
Isolering 20 0000 
Demontering gammal ventil 15 000 
Inpassning 5 000 
Fogning och svetsning 20 000 
Oförstörande provning 15 000 
Besiktning 5 000 
Ställning 25 000 
Värmebehandling 50 000 
Summa åtgärder 155 000 
Oförutsedda kostnader (10 %)  15 500 
Summa installation 170 500 

 
Att byta en existerande reducerventil till den som CCI kan leverera, kostar ca 891 000 kr. Utifrån 
detta pris har återbetalningstiden beräknats i tabell 13. Årskostnaden för läckaget genom 
reducerventilerna i fall 2 och 3, subtraheras med sätesläckaget i fall 1 då detta läckage 
förekommer i de nya ventilerna. 
 
Tabell 13 Återbetalningstid för byte av reducerventil 

Fall Årskostnad [kr] Återbetalningstid [år]  
2. Medium läckage (Klass 2: 0,5 %) 143 655 6,2 
3. Högt läckage (5 %) 1 759 779 0,5 

                                                 
5 Mattias Olsson CCI Valve Technology AB, telefonsamtal 2016-04-26 
6 Jörgen Knutsson JKMC, konversation 2016-04-28 
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5. Diskussion 
 
Att lista upp de möjliga förlusterna i ett ångdistributionssystem gör att arbetet för att minska dem 
underlättas. Om de möjliga förlusterna är kända vet de anställda och företaget vad som är 
intressant att undersöka. I det enorma ångsystemet i Gävle finns det många ångfällor som kan 
fallera. Att detektera en fallerad ångfälla underlättas i och med BillerudKorsnäs AB undersöker 
möjligheten med trådlösa givare. Detta system bör utvidgas för att minimera tiden en fälla är 
fallerad och därmed öka energileveransen och minska kostnaden. Att beräkna läckaget från en 
ångfälla kan göras på flera sätt, för högre noggrannhet bör program som kan hantera flera 
parametrar användas. Om flödet behöver uppskattas med mindre noggrannhet kan beräkningar 
för hand utföras. Ångfällorna belägna på 60 bar nätet bör hållas i bra skick, för läckage på dessa 
bidrar med både elproduktionsförlust och minskad energileverans till brukarna. Kostnaden för en 
fallerad fälla med en förstrypning på 5 mm i beräkningsexemplet, bidrar med en årlig förlust på 
571 000 kr. Jämfört med samma typ av läckande ångfälla på 4 bar ger en årlig förlust på 37 000 
kr. Ångproduktionen kommer också vara tvungen att öka med 376 kg/h eller så behöver 
brukarna minska sin konsumtion med samma mängd för att kompensera för den läckande ångan. 
Beräkningarna för att bestämma energi- och den ekonomiska förlusten kan användas på alla 
former av ångläckage från 60 bar nätet som inte bidrar med ett användbart arbete. Produktion av 
ånga för att värma kondensat anses inte vara ett användbart arbete i detta fall, vilket gör läckage 
från ångfällorna på 60 bar till total förlust. Detta beräkningsexempel gäller för en ångfälla, vilket 
ger ett perspektiv om t.ex. tre ångfällor skulle fallera i helt öppet läge.  
 
Läckaget genom reducerventilerna bidrar endast till en elproduktionsförlust då energin i ångan 
bevaras i systemet. För att konstatera om de har ett otillåtet läckage bör mätning av flödet 
utföras. IndMeas erbjuder sin teknik för att mäta flödet om injiceringspunkten vid ventilerna 
appliceras. Detta kan komma att ske vid det årliga höststoppet av anläggningen och 
beräkningsunderlaget kan användas för att bestämma energi- och inkomstförlusten. 
Beräkningarna har ett linjärt samband vilket gör att flödet kan appliceras i det Exceldokument 
som har använts och förlusten fås direkt. Om ett oönskat läckage från ventilerna som 
installerades 2013 upptäcks, bör en utredning av ventilernas position, arbete och systemets 
utformning utföras. Om de relativt nya ventilerna läcker tyder de på att de arbetar på ett ohållbart 
sätt. Då misstankar om läckage från ventilerna finns, bör temperaturövervakning av 4 bar 
ledningarna efter ventilerna utföras med jämna mellanrum för att minimera risken för att 
temperaturen går över design. I ångnätet finns det fler reducerventiler som arbetar mellan andra 
tryck. Arbetet om hur oönskat läckage detekteras tillsammans med mätning skulle kunna 
undersökas för att anpassas till de andra reducerventilerna.  
 
Den elproduktionsförlust som orsakas av förlusterna ovan kommer behöva ersättas från annat 
håll. Elproduktionen vid Bomhus Energi är biobränslebaserad och kommer även från 
kemikalieåtervinningsprocessen av lut som BillerudKorsnäs sodapannor bidrar med. Optimering 
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av elproduktionen som sker vid Bomhus Energi är av stor vikt då biobränsle finns i begränsade 
mängder, samtidigt som restprodukter från den intilliggande industrin används. Ett system som 
använder ickefossila bränslen och restprodukter bör arbeta optimalt för att kunna nå de miljömål 
som är satta. För att kunna minska energianvändningen och växthusgasutsläppen med 20 % 
underlättar det om de energikrävande industrierna ökar effektiviteten samtidigt som den 
miljömässigt bra ång- och elproduktionen vid Bomhus Energi optimeras.  
 
I syftet nämns att storleken på de vidareanalyserade förlusterna skulle konstateras. Att konstatera 
hur stor någon av förlusterna är utfördes inte under arbetet, då reducerventilerna behöver en 
injiceringspunkt vilket inte kommer ske under arbetets gång. Ingen ångfälla på 60 bar nätet som 
hade fallerat identifierades. Detta ledde till att arbetet ändrade fokus till utvärderingsmodeller för 
de båda förlusterna istället.  
 
5.1 Felkällor 
Genomsnittet för temperaturen på 30 bar ångan efter turbinen togs över ett dygn vilket minskar 
trovärdigheten för temperaturen. Vid ett senare tillfälle har genomsnittstemperaturen slagits ut 
över en längre tid och stämmer överens med temperaturen som använts i beräkningarna. Även 
om de antaganden som har gjorts stämmer överens med verkligheten, ger de en uppskattning av 
förlusterna. Det underlättar förståelsen och visar på förhållandet mellan flödet och förlusten.  
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6. Slutsats 
 
För att uppnå de miljömål som är satta, samtidigt som de energi- och ekonomiska förlusterna kan 
minimeras, bör underhåll och uppsikt av distributionssystemet av ånga utföras kontinuerligt. 
Förluster finns även inom distribution och inte bara vid produktion eller konsumtion. Genom 
kunskap om eventuella förluster och dess konsekvenser kan förståelsen och vinsten av åtgärder 
till förlusterna uppnås. Förluster inom 60 bar systemet bör tas på stort allvar då 60 bar ånga 
matar turbinen och samtliga ångnät som går till brukarna. Ångläckage på 60 bar systemet 
minskar elproduktionen och energileveransen till brukarna vilket behöver kompenseras av 
pannorna. Ett energisystem som är baserat på restprodukter och biobränsle, ska alltid eftersträva 
ökad effektivitet för att minska miljöpåverkan samtidigt som det ger ökad vinst och i slutändan 
ökad konkurrenskraft.  
 
6.1 Rekommenderade fortsatta arbeten  
Jag rekommenderar att utföra mätning av flödet från reducerventilerna snarast, då läckaget 
misstänks vara större än det tillåtna samtidigt som utvärderingsunderlag för flödet är 
sammanställt i detta arbete. Om flödet anses vara stort nog för att ekonomiskt motivera åtgärder 
av förlusten leder det till ökad effektivitet om de utförs.  
 
Av de förluster som har listats upp har fokus legat på ångläckage. Både ångfällorna och 
reducerventilerna bidrar till ångläckage, även om läckaget genom reducerventilerna är ett internt 
ångläckage som i slutändan bidrar till en elproduktionsförlust. Arbete finns att utföra gällande de 
andra förlusterna som värmeförlust och flashförluster. Termografering av främst de äldre delarna 
av anläggningen kan visa på bristfällig isolation vilket skulle kunna vara ett framtida arbete. 
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7.1 Figurkällor  
Samtliga figurer används med tillstånd av upphovsrättsägaren. 
 

1. Översikt av ångsystem Bomhus Energi. Bomhus Energi AB. Utbildningsmaterial nov-
2013 ver4 [Internt utbildningsmaterial] [2016-04-14] 

2. Kemikaliåtervinningsprocessen vid BillerudKorsnäs pappers- och massabruk i Gävle. 
Bomhus Energi AB. Utbildningsmaterial nov-2013 ver4 [Internt utbildningsmaterial] 
[2016-05-04]  

3. Originalbilden är densamma som figur 1. Reducerventilsmarkering utförd av författare 
[2016-04-18]  

http://energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f15/steam_survey_guide.pdf
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Appendix A 
Tabeller för överhettad ånga hämtade ifrån Umeå Universitet, Tabeller och diagram till 
Energiteknik Data för luft, vatten Ångdata Fuktig luft Kylmedie R12.  
http://www8.tfe.umu.se/courses/energi/EnergiProcesser/Energiprocesser-ht13/TabellerETP.pdf  

 

 

http://www8.tfe.umu.se/courses/energi/EnergiProcesser/Energiprocesser-ht13/TabellerETP.pdf
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Appendix B 
Ångfälla: Beräkningar för minskad energileverans, elproduktion och kostnad 
 
Entalpi för ångan i de olika trycknivåerna [kJ/kg]: 
60 bar: 3373 
30 bar: 3185 
12 bar: 2958 
4 bar: 2797 
 
Entalpiminskning av ångan när turbinen matar [kJ/kg]: 
30 bar: (3373-3185) = 188 
12 bar: (3373-2958) = 415 
4 bar: (3373-2797) = 576 
 
Flöden från turbin till de olika näten [ton/h]: 
30 bar: 14 
12 bar: 197 
4 bar: 276 
Summan av flödet från turbinen: 14+197+276= 487 
 
Flöden från turbin till de olika näten [%] 
30 bar: 14/487 = 2,9 
12 bar: 197 = 40,5 
4 bar: 276 = 56,6 
 
De olika fallen beskrivs nedan med sifforna 1-3. 

1. Stor 
2. Medel 
3. Liten 

 
Flöde enligt Napier’s ekvation [kg/h]: 

1. 0,2471*(60+1)*52 = 376,8275 
2. 0,2471*(60+1)*2,52 = 94,2069 
3. 0,2471*(60+1)*1,252 = 23,5517 

 
Elproduktionsförlust [kJ/h]. Turbinens verkningsgrad är 0,97: 

1. 376,8275*(0,029*188+0,405*415+0,566*576)*0,97 = 182 594,2936 
2. 94,2069*(0,029*188+0,405*415+0,566*576)*0,97 = 45 648,5734 
3. 23,5517*(0,029*188+0,405*415+0,566*576)*0,97 = 11 412,1434 

 
Elproduktionsförlust [kW]: 

1. 182 594,2936/3600 = 50,7206 
2. 45 648,5734/3600 = 12,6816 
3. 11 412,1434/3600 = 3,1700 

 
Elproduktionsförlust [MWh/år]. Turbinens drifttimmar/ år är 8500 h. (1 MWh = 1000 kWh) 
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1. 50,7206*8500/1000 = 431,1254 
2. 12,6802*8500/1000 = 107,7814 
3. 3,1700*8500/1000 = 26,9453 

 
Inkomstförlust på grund av minskad elförsäljning [kr/år] (200 kr/ MWh el) 

1. 431,1254*200 = 86 225,0831 
2. 107,7814*200 = 21 556,2708 
3. 26,9453*200 = 5 389,0677 

 
Kostnad för ånga [kr/MWh] 
30 bar: 230 
12 bar: 200 
4 bar: 180 
 
Beräkningar för energiflöde, ångförlust och kostnad som öppen fallerad ångfälla på 60 bar nätet 
bidrar med visas i tabell b1, b2 och b3. Siffror har tagits från det Excelark som beräkningarna 
utförts i och avrundats till fyra decimaler. 
 
Tabell b1 Beräkningar för energiflöde, ångförlust och kostnad för fall 1 

Tryck [bar] Energiflöde [kJ/h] 
30 376,8275*0,029*3185 = 34 805,6720 
12 376,8275*0,405*2958 = 451 435,5767 
4 376,8275*0,566*2797 = 596 556,3689 
 Energiflöde [kW] 
30 34 805,6720/3600 = 9,6682 
12 451 435,5767/ 3600 = 125,3988 
4 596 556,3689/ 3600 = 165,7101 
 Ångförlust [MWh/år] Anläggningens drifttimmar/ år är 8500 h 
30 9,6682*8500/1000 = 82,1801 
12 125,3988*8500/1000 = 1 065,8896 
4 165,7101*8500/1000 = 1 408,5359 
 Kostnad [kr/år] 
30 82,1801*230 = 18 901,4136 
12 1 065,8896*200 = 213 177,9112 
4 1 408,5359*180 = 253 536,4568 
 Summa kostnad för ångförlust [kr/år] 
 18 901,4136+213 177,9112+253 536,4568 = 485 615,7816 
 Summa kostnad för ångförlust och minskad elförsäljning [kr/år] 
 485 615,7816+86 225,0831 = 571 840,8647 
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Tabell b2 Beräkningar för energiflöde, ångförlust och kostnad för fall 2 

Tryck [bar] Energiflöde [kJ/h] 
30 94,2069*0,029*3185 = 8 701,4180 
12 94,2069*0,405*2958 = 112 858,8942 
4 94,2069*0,566*2797 = 149 139,0922 
 Energiflöde [kW] 
30 8 701,4180/3600 = 2,4171 
12 112 858,8942/ 3600 = 31,3497 
4 149 139,0922/ 3600 = 41,4275 
 Ångförlust [MWh/år] Anläggningens drifttimmar/ år är 8500 h 
30 2,4171*8500/1000 = 20,5450 
12 31,3497*8500/1000 = 266,4724 
4 41,4275*8500/1000 = 352,1340 
 Kostnad [kr/år] 
30 20,5450*230 = 4 725,3534 
12 266,4724*200 = 53 294,4778 
4 352,1340*180 = 63 384,1142 
 Summa kostnad för ångförlust [kr/år] 
 4 725,3534+53 294,4778+63 384,1142 = 121 403,945 
 Summa kostnad för ångförlust och minskad elförsäljning [kr/år] 
 121 403,945+21 556,2708 = 142 960,216 

 
Tabell b3 Beräkningar för energiflöde, ångförlust och kostnad för fall 3 

Tryck [bar] Energiflöde [kJ/h] 
30 23,5517*0,029*3185 = 2 185,3545 
12 23,5517*0,405*2958 = 28 214,7236 
4 23,5517*0,566*2797 = 37 284,7731 
 Energiflöde [kW] 
30 2 185,3545/3600 = 0,6043 
12 28 214,7236/ 3600 = 7,8374 
4 37 284,7731/ 3600 = 10,3569 
 Ångförlust [MWh/år] Anläggningens drifttimmar/ år är 8500 h 
30 0,6043*8500/1000 = 5,1363 
12 7,8374*8500/1000 = 66,6181 
4 10,3569*8500/1000 = 88,0335 
 Kostnad [kr/år] 
30 5,1363*230 = 1 181,3383 
12 66,6181*200 = 13 323,6195 
4 88,0335*180 = 15 846,0286 
 Summa kostnad för ångförlust [kr/år] 
 1 181,3383+13 323,6195+15 846,0286 = 30 350,9864 
 Summa kostnad för ångförlust och minskad elförsäljning [kr/år] 
 30 350,9864+5 389,0677 = 35 740,0540 



 

 
  30 

 
 
 
Reducerventil: Beräkningar för elproduktionsminskning och kostnad 
Maximalt flöde i kg/s: 105 629 / 3 600 = 29,34138   

1. Tillåtet läckage (Klass 3: 0,1 %) 
2. Medium läckage (Klass 2: 0,5 %) 
3. Högt läckage (5 %) 

Flöden [kg/s] 
1. 29,34138 * 0,001 = 0,029341389      
2. 29,34138 * 0,005 = 0,146706944  
3. 29,34138 * 0,05 = 1,467069444      

El-effekt [kW]  (720 kW/ kg) 
1. 0,029341389 * 720 = 21,1258      
2. 0,146706944 * 720 = 105,629 
3. 1,467069444 * 720 = 1 056,29 

Elproduktionsförlust [MWh el/år]. Turbinens drifttimmar/ år är 8500 h. (1000 kW = 1 MW) 
1. 21,1258 * 8500/ 1000 = 179,5693 
2. 105,629 * 8500/ 1000 = 897,8465 
3. 1 056,29 * 8500/ 1000 = 8978,465 

Årskostnad [kr]  (200 kr /MWh) 
1. 179,5693 * 200 = 35 913,68 
2. 897,8465 * 200 = 179 569,3 
3. 8978,465 * 200 = 1 795 693 
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