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Sammanfattning
Den globala uppvärmningen ökar i takt med utsläppen från det växande konsumtionssamhället
och världen står inför en stor utmaning i att bromsa den negativa utvecklingen. Stålindustrin i
Sverige står för industrins näst största energianvändning, efter massaindustrin, och stor del
energi går förlorad som restvärme. Restvärme kan definieras som ”värme bunden till vätskor
och gaser som släpps ut från en process till omgivningen och som inte utnyttjas”.
Ett sätt att ta tillvara restvärme är genom fjärrvärme. En önskad temperatur för att restvärme
direkt ska kunna växlas till ett fjärrvärmenät är enligt tidigare studier 90 oC. Lägre temperaturer
kan uppgraderas med värmepump för att användas till ändamålet.
Examensarbetets syfte var att identifiera potentialen för att använda restvärme från Rörverk
2012 till intern fjärrvärme inom Rörverk 68, Rörverk 98, Rörverk 2012 och
transsportavdelningens lokaler. Metoden för arbetet har varit en litteraturstudie och en
fallstudie baserad på intervjuer och flödes- och temperaturmätningar i Rörverk 2012. Några
tekniska lösningar har inte undersökts närmare.
För fallstudien har kartlagts vilka energiflöden som går in i byggnaden och vilka som går ut,
även storleken på dessa har bestämts. Både fastighetsrelaterade och processrelaterade flöden
har identifierats. Värt att nämna är att lokalen har övertemperaturer under stora delar av året
och att den rymmer en ugn som håller 80 oC i ytan dygnet runt, vilket ger ett stort
värmetillskott. De höga temperaturerna i lokalen ökar drivkraften för värmetransport genom
väggar, vilket kallas transmissionsförluster och okontrollerad ventilation via otätheter och
vädring.
Undersökningen visar att inte några av energiflödena ut ur byggnaden anses tillräckliga för
återvinna värme ur. Om energi däremot skulle tas tillvara ur den varma inomhusluften skulle
problemet med övertemperatur i lokalen lösas och drivkrafterna för transmission och
okontrollerad ventilation skulle minska, vilket även ger mindre energiförluster. Det finns
potential att ta tillvara ca 1,1 GWh ur inomhusluften/år. Detta skulle kunna göras genom att
temperaturen uppgraderas med värmepump och förs över till värmesystemet, som binds
samman med de andra byggnaderna. Detta skulle ge ökad komfort i lokalen, samt minskad
energianvändning för uppvärmning i byggnaderna omkring. Fortsatt undersökning för teknisk
lösning behöver göras.
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Summary
The global warming increases together with the release from the growing consumer society
and the world have a great challenge to stop this negative development. The steel industries
have the second highest energy use, the highest user is the mass industries, and a large part of
the energy is lost as waste heat. Waste heat can be defined as “heat bound to fluids and gases
that is released from a process to the environment and can´t be used.
One way to use the waste heat is through district heating. The temperature to wish for if you
want to use it for district heating is according to studies 90oC. Lower temperatures can be
upgraded by a heat pump for usage in this purpose.
The purpose of this thesis was to identify the possibilities to use waste heat from Rörverk 2012
to local district heating at Rörverk 68, Rörverk 98 and Rörverk 2012 and the transport
department. The method for the thesis has been to study literature and a case study based on
interviews and measurements at Rörverk 2012. Any technical solutions hasn´t been looked at.
For the case study it has been mapped which energy flows who enters the building and which
who leaves, the sizes of them has also been mapped. Both real estate and process related
flows have been identified. Worth a mention is that the building has an over temperature
during large parts of the year and it contains an oven which has a temperature of 80C at the
surface, which gives a great energy addition. The high temperatures in the building increases
the driving force for transporting heat through walls, which is called transmissions losses and
uncontrolled ventilation through leaks and aeration.
This research shows that neither of the energy flows out of the building is seen as big enough
to recycle heat from. If energy should be taken care of through the hot indoor air it would
solve the problem with over temperature in the building and the driving forces for
transmission and uncontrolled ventilation would decrease, which would lead to smaller energy
losses. It would also save energy. It is possible to take care of approximately 1.1 GWh through
the indoor air each year. This could be done through an upgrade of the temperature by a heat
pump and is transmitted to the heating system, which is connected to the other buildings. This
would give a better comfort in the building, and decreased energy usage for the nearby
buildings. Further investigations for technical solutions are needed.
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1 Introduktion
Under detta kapitel kommer en rad introducerande delar behandlas. En kort inledning om
energiläget idag, en litteraturstudie som undersöker hur restvärme definieras i skrift och hur
den enligt tidigare studier kan tas tillvara. Även en introduktion av företaget, syfte för
examensarbetet och förväntade resultat och begränsningar för arbetet presenteras.

1.1 Inledning
Den globala uppvärmningen ökar i takt med utsläppen från det växande konsumtionssamhället
och världen står inför en stor utmaning i att bromsa den negativa utvecklingen. Allt som
kommer med den ökade levnadsstandarden; varor, byggnationer, transporter, allt kräver
energi. Större energibehov betyder också ökad energiomvandling och med omvandlingen
kommer energiförluster. Om energiförluster som uppstår i energiomvandling och distribution
räknas bort talas det om slutanvändning. Den slutliga energianvändningen kan delas in i tre
olika sektorer; industri- och bostadssektorn samt inrikes transporter. I Sverige står industrin
och bostadssektorn för ungefär lika stor del av den slutliga energianvändningen, 143
respektive 140 TWh, inrikes transporter använder resterande 85 TWh (2014). Inom
industrisektorn är det massaindustrin som är ansvarig för den största energianvändningen,
därefter kommer stålindustrin [1]. Betydande delar av den tillförda energin går dock förlorade i
form av restvärme i olika delar av industrins processer. Med de växande klimatproblemen
finns stor anledning att utnyttja industrins uttagna energi effektivt. I tiden ligger också en
hårdnande konkurrens mellan företag. Att använda energi på bästa och mest effektiva vis är
även en ekonomisk fråga som främjar företagets konkurrenskraft inom branschen.
Undersökningar finns inom området och en studie menar att högtempererad restvärme från
industrier ofta tas tillvara, men att det finns stor mängd lågtempererad restvärme som släpps
ut och går förlorad [2]. En annan studie uttrycker att det finns stor potential i att använda den
betydande del låggradig restvärme som idag inte utnyttjas [3]. Potentialen i den låggradiga
restvärmen verkar inte ses eller prioriteras nog för användas. Om denna tas tillvara i större
utsträckning till uppvärmning kan stor del energi som används i uppvärmningssyfte sparas.
Det här examensarbetet tar sig an ämnet i form av en fallstudie som undersöker om låggradig
restvärme från rörtillverkning kan tas tillvara i form av ett internt fjärrvärmenät i liten skala på
AB Sandviks nordvästra industriområde i Sandviken.

1.2 Litteraturstudie
Litteraturstudien behandlar två av examensarbetets delmål;



Undersöka hur restvärme definierats i tidigare studier, och om några gränser för
tillräckliga temperaturnivåer för återvinning till fjärrvärme definierats
Undersöka vilka aktuella tekniker som tas upp i tidigare studier för att ta vara på
restvärme till fjärrvärme
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Alla olika typer av produktionsprocesser ger värmeförluster. Temperaturnivåer och därmed
kvalité varierar beroende av opererande och omgivande temperaturer. Beroende på var
systemgränserna sätts blir också mängden tillgänglig restvärme olika. En studie specificerar
restvärme som värmebärare som har temperaturer över omgivande 25 oC och därmed kan
frigöra värme till omgivande miljö [4]. Studien inkluderar huvudprocesserna i järn- och
ståltillverkningen men exkluderar processerna som har med beredning av råvaran att göra. Om
värme från beredningen varit inkluderad hade mängden restvärme varit högre och utan
angivna specifikationer hade missförstånd om vad som ingår kunnat uppstå.
Länsstyrelsen definierar restvärme i en rapport om Spillvärmepotential i Skåne, som följer:
”Värme bunden till vätskor och gaser som släpps ut från en process till omgivningen och som inte
utnyttjas” [5]

Definitionen används i deras rapport och ger en tydlig beskrivning av fenomenet. Denna är
relativ allmän och inkluderar de flesta tänkbara typer av restvärme.
Restvärme som används till fjärrvärme kan enligt en studie delas upp i tre olika grupper;




höggradig
låggradig av högre temperatur
låggradig av lägre temperatur

Höggradig spillvärme är t.ex ånga som tas direkt från en process och återanvänds. Låggradig
restvärme av högre temperaturer, 60-95 oC, kan inom stålindustrin komma från vatten från
slaggspolning i stålverk. Kylvatten som cirkulerar i olika system är exempel på låggradig
restvärme i spannet 30-60 oC. För den senare, låggradig restvärme, måste temperaturen höjas
med hjälp av en värmepump för att värmen ska kunna tas tillvara [2]. Att de lägre
temperaturerna behöver uppgraderas styrker en annan undersökning. Den undersökningen
utökar dessutom uppdelningen av restvärme när den diskuteras i allmänhet och inte enbart i
fjärrvärmesyfte. Detta kan göras genom att skapa fler grupper för de högre spannen;
högtempererad restvärme >400 oC, medeltempererad 100-400 oC och lågtempererad <100 oC
[6]. Indelningarna för de högre spannen verkar dock inte vara helt standardiserade då
höggradig värme kan ses som restvärme >500 oC, medeltempererad 150-500 oC och låggradig
<150 oC [4]. Olika källor ger med andra ord olika temperaturspann, vilket gör det ännu viktigare
att specificera vad som avses med restvärme för de aktuella förutsättningarna.
Vilka nivåer som krävs för att restvärme ska kunna växlas direkt in på en fjärrvärmeslinga går
att läsa i en artikel där det står att en temperatur över 90 oC önskas. Studien skriver att
restvärme 35-90 oC behöver höjas med hjälp av värmepump [7]. Det visar vilken nivå som
anses vara den lägsta för att värmen ska kunna återvinnas. Dock använder en nederländsk
studie restvärme 25-35 oC till fjärrvärme. Även denna graderas upp med hjälp av värmepump
[8]. De olika uppgifterna påvisar att det varierar vilken temperaturnivå som anses tillräcklig för
att restvärme ska vara värd att uppgraderas och användas. Något att tänka på kan vara att en
viss variation kan finnas i den önskade temperaturnivån för fjärrvärmenätets framledning på
sekundärsidan under året, vilket kan påverka temperaturerna som krävs på primärsidan. Detta
styrker Svensk Fjärrvärme som i diagram visar att primärsidan varierar mellan 65 och 100 oC
beroende av utomhustemperatur [9]. Tilläggas bör dock att nämnda studier för önskade
temperaturer bygger på ”extern” fjärrvärme vilket gör att temperaturerna inte blir helt
applicerbara för intern fjärrvärme inom industriområden.
2

Teknikerna för att ta vara på restvärmen kan delas in i aktiva och passiva. De passiva
teknikerna är de som kan användas utan en kvalitetshöjande åtgärd, genom värmeväxlare eller
energilagring, medan aktiva ökar kvalitén med hjälp av exempelvis en värmepump,
sorptionssystem eller Organisk Rankinecyel (ORC). De aktiva teknologierna delas upp i grupper
efter vad de omvandlar; värme, kyla eller el [6].
Även värmepumpar finns av olika typ. De kan vara mekaniskt eller termiskt drivna. Båda
typerna består av kondensor och förångare och båda drar nytta av ett kylmedels variation i
kokpunkt under olika tryck. Det som skiljer de olika åt är hur kylmedlet i gasform transporteras
från förångare till kondensor. I den termiska värmepumpen dras nytta av att kokpunkten ökas
vid närvaro av ytterligare ett ämne, kylmediet består därmed av fler än en komponent [6].
Absorbtionsvärmepumpar är exempel på termiskt drivna pumpar. För att dessa ska fungera
krävs högtempererad restvärme [6]. Det visar att de olika teknikerna kan vara lämpliga för
olika användningsområden. Ytterligare en typ av pump diskuteras i en annan artikel. Kemiska
värmepumpar fungerar olika beroende på arbetsmedium, men gemensamt är att de drar nytta
av endoterma och exoterma reaktioner. Tekniken för en kemisk pump med isopropanol bygger
på endoterma reaktioner i en reaktor där värme tas tillvara från restvärme, och exoterma
rektioner i en annan rektor där värme avges. Denna kan operera med restvärme omkring 80 oC
[10].
Är temperaturen på restvärmen tillräckligt hög för att inte behöva uppgraderas kan den växlas
direkt in på fjärrvärmenätet med en antingen vatten-vatten-värmeväxlare eller en ångavatten-växlare, beroende på tillstånd på mediet [11]. Exakt hur hög temperaturen behöver
vara varierar som tidigare nämnt beroende av utomhustemperatur.
Pinchanalys är ett vanligt förekommande verktyg för att optimera värmeväxling då både
värme- och kylbehov föreligger. Verktyget används exempelvis inom kemisk industri. När
restvärme ska tas tillvara och användas till fjärrvärme fungerar inte hjälpmedlet då
temperaturerna inte alltid är förutsägbara. Restvärmen varierar beroende av
industriprocesserna, fjärrvärmen har en önskad temperatur på returen medan
tilloppstemperaturen kan variera som tidigare nämnt. I en artikel etableras ett annat verktyg
som liknar pinchanalys, men som är anpassat till optimering av restvärme med flera
oliktempererade källor, Tangeringsmetoden [2]. Metoden verkar intressant eftersom den ser
ut att vara ett bra verktyg för ändamålet, men ytterligare information om tekniken har varit
svår att finna. Detta kanske beroende på att den är relativt ny, eller för att den inte accepterats
nog för att få genomslag.
Samma artikel behandlar huruvida restvärme ska försörja hela värmebehovet för användare
eller enbart en baslast. Om den större delen av behovet ska försörjas måste ett kyltorn (då ett
stort kylbehov föreligger) vara aktivt under stor del av året så att den värme som inte tas upp
av fjärrvärmenätet kan kylas bort på annat vis. Används istället restvärmen som baslast tas den
restvärme som finns tillgänglig och resterande behov fylls av andra bränslen. Skillnaden mellan
de två alternativen är därmed den tillgängliga mängden restvärme i förhållande till storleken
på värmebehov. Detta skulle kunna sammanfattas i att om det finns ett stort överflöd av
restvärme, som det inte finns något användningsområde till i övrigt, skulle det kunna täcka
större delen av ett värmebehov. Är den tillgängliga mängden restvärme mindre och den
används som bas blir effektiviteten större [2]. Att tillägas bör att det oavsett om restvärmen
3

används som bas eller till hela behovet måste det finnas en backup, då planerade eller
oplanerade produktionsstopp lämnar brukarna utan värme.

1.3 Om företaget
Sandvik är ett stålföretag som producerar produkter av avancerade metalliska material såsom
bla speciallegeringar och titan. Sandvik beskriver sin verksamhet på sin hemsida som följer:
”Vår verksamhet är baserad på unik kompetens inom materialteknik, omfattande kunskap om
industriella processer och nära samarbete med kunder. Detta har, tillsammans med kontinuerliga
investeringar inom forskning och utveckling (FoU), gett oss en världsledande position inom följande
huvudområden:




Verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning samt komponenter i hårdmetall
och andra hårda material
Maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin samt olika typer av
processanläggningar
Produkter i avancerade rostfria stål, speciallegeringar och titan samt metalliska och keramiska
motståndsmaterial” [12]

Sandvik i Sandviken hade i december 2015 5 805 anställda fördelat på AB Sandvik Coromant,
AB Sandvik Materials Technology, Sandvik Mining and Construction Tools AB, AB Sandvik
Process Systems och Wire Sandviken AB. AB Sandvik Materials Technology stod för den största
delen av personalstyrkan, 3273 st. [13]
Området i Sandviken är till ytan 300 ha varav industrins byggnader täcker 767 300 m2. Tält och
moduler är inte inräknade i byggnadsarean. [13]
I dagsläget värms Sandviks byggnader i Sandviken främst av ånga som produceras centralt på
området. Ångan används framför allt till uppvärmning men även till vissa produktionsprocesser
såsom uppvärmning av avfettningskar i vissa fabriker. Några byggnader på områdets västra del
värms av fjärrvärme. Inom industriområdet finns stora mängder restvärme som inte används.
Det har funnits tankar om att koppla restvärme mot det kommunala fjärrvärmesystemet, men
då något sådant projekt inte blivit verklighet har nu möjligheten till att skapa småskaliga
fjärrvärmeöar inom området börjat undersökas. Den här studien har gjorts på färdigställande
rörverksfabrik Rörverk 2012.
Rörverk 2012 har sedan 2013 producerat rör till kärnkraft. Rören valsas i lokalens västra ände
och packas för transport i byggnadens östra ände. Däremellan går produkterna genom
processerna valsning, avfettning, riktning, slipning, olika typer av provning, kapning, bockning,
syning och även värmebehandling i ba-ugn och vacuumugn för att göra rören fria från oxider
och spänningar.
Byggnaderna som är tänkta till det interna fjärrvärmenätet är geografiskt lokaliseradetill
varandra enligt Figur 1.
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F IGUR 1 GEOGRAFISKT FÖRHÅLLANDE MELLAN RÖRVERK 68, RÖRVERK 98, RÖRVERK 2012 OCH
TRANSPORTAVDELNINGENS LOKALER

1.4 Syfte
Examensarbetets syfte var att identifiera potentialen för att använda restvärme från Rörverk
2012 till intern fjärrvärme inom Rörverk 68, Rörverk 98, Rörverk 2012 och
transsportavdelningens lokaler. Studien ska vara en del i undersökningen om att nyttja
restvärmen som resurs inom området.
Examensarbetets mål var att svara på forskningsfrågan, ”Kan restvärme från Rörverk 2012 tas
tillvara till intern fjärrvärme inom Rörverk 68, 98 och 2012 samt transportavdelningens lokaler
i Sandviken?” Målet delades upp i delmål för att konkretisera arbetets gång;






Undersöka hur restvärme definieras i tidigare studier, och om några gränser för
tillräckliga temperaturnivåer för återvinning till fjärrvärme definierats
Undersöka vilka aktuella tekniker som tas upp i tidigare studier för att ta vara på
restvärme till fjärrvärme
Kartlägga vilka energiflöden som går ut och in i byggnaderna och hur stora de är och
analysera vilka som kan tas tillvara för uppvärmning
Utvärdera om värmeleveranser till berörda byggnader kan ersättas, helt eller delvis, av
intern fjärrvärme från restvärme
Utifrån besparingspotential av energi utvärdera hur mycket CO2-utsläpp som kan
minskas

1.5 Förväntade resultat och studiens nytta
Förväntade resultat var att kartlägga rörverkets större kylflöden och se om potentialen är
tillräckliga för att ta tillvara till uppvärmning i form av intern fjärrvärme.
Nyttan med studien kommer av att en eventuell större utsträckning av restvärmeanvändning
till uppvärmning resulterar i mindre producerad ånga för ändamålet. Det ger både en
ekonomisk besparing för företaget och en miljömässig vinst i form av minskade utsläpp.
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Slutligen visar en energisparande satsning att företaget är miljömedvetet, vilket är en starkt
positiv sida att visa upp utåt. Studien har inte kommit med ny information till forskningen inom
nyttjande av restvärme men har ett värde för företaget.

1.6 Begränsningar
Studiens restvärmeundersökning begränsas till Rörverk 2012 och det interna fjärrvärmenätets
omfattning täcker Rörverk 68, Rörverk 98 och transsportavdelningens lokaler. Rörverkens
produktion opererar inom det kalla temperaturområdet vilket begränsar nivån för restvärmen.
Studien går endast ytligt in på tekniska lösningar.

1.7 Etiska övervägande och sekretess
Då studien inte involverar några personuppgifter eller frågor som rör kontroversiella
personliga upplysningar bedöms ingen specifik etisk hänsyn behöva tas. Däremot har hänsyn
tagits till Sandviks sekretess för känsliga uppgifter och affärshemligheter. För att kunna fota vid
fallstudie har fototillstånd sökts och beviljats.
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2 Metod
Examensarbetets litteraturstudie är baserad på vetenskapliga artiklar och fallstudien bygger på
intervjuer och kvantitativa data som genomförts och tagits fram för att besvara delmålet om
byggnadens energiflöden. Viss empirisk mätdata såsom energistatistik in i byggnaden fanns
tillgänglig och tillhandahölls av Coor och Sandvik. För att svara på delmålet om vilka
värmeleveranser som kan stängas av eller begränsas jämfördes resultat av kartlagda kylflöden
med statistik för levererade värmeflöden. Data och beräkningar sammanställdes i Excel. För
analys av mätdata från vacuumugnen stämdes möte med Leif Johnsson, ugnsspecialist som
varit med och konstruerat ugnen, för diskussion och tolkning. Ugnarnas funktion och kylsystem
studerades ingående till stor del utifrån analys av ritningar och funktionsbeskrivningar
hämtade från Sandviks databas Doktura samt studier på plats i produktionen.

2.1 Kvalitativa data, intervjuer
Intervjuer har genomföras med personal på ”Ångkraften”, fastighetsskötare från Coor,
produktionschef för RV2012, underhållspersonal, operatörer, och personer som är kunniga i de
delar av produktionen där större mängd energi kyls av, närmare bestämt fabrikens ugnar.
Intervjuerna gjordes både för att skapa en överblick av energiflöden samt kunskap inom
specifikt intressanta områden ur restvärmesynpunkt. Intervjuerna bestod inte av fastställda
frågor utan var öppna kring de aktuella ämnena. I ett tidigt skede bestämdes att fokus till en
början skulle ligga i att undersöka om energi gick att ta tillvara ur restvärme från ugnarna. Steg
ett var att undersöka hur ugnarna fungerade och var energi togs ur processerna. Både
operatörer och experter delgav information om ugnarna.
Opererande tider för ugnarna erhölls från ugnsexperter alternativs flödeschefer. Coor visade
även ventilationsutrymmen och värmecentral och var behjälpliga i att komma åt övervakande
system för ventilation, TREND.

2.2 Kvantitativa data, mätning av energiflöden för kylning av
ugnar
Flödes- temperatur och effektmätning gjordes med mätare Dynasonics Hybrid Ultrasonic Flow
Meters, DXN Portable Ultrasonic Flow and Energy meter. Mätaren har en noggrannhet på +-1
o
C för temperatur och relativ korrektion på 1 % för flödesmätning. Osäkerhet för korrektionen
redovisas inte i instrumentspecifikationen. Mätningar sattes upp för båda typer av ugnar och
loggade under en ugnscykel i vacuumugnen (30 h) och under nästan tre dygn i Ba-ugnen under
normal körning.
Då exakta värden för glykolblandningen i kretsen för Ba-ugnen inte fanns tillgängliga vid
mättillfället antogs värden mellan de värden för vatten och etylenglykol som fanns i
instrumentets databas. Mätinstrumentets och antagna värden och redovisas i Bilaga A.
Instrumentet kan mäta både flöde, effekt och temperatur men då effektmätningen föll bort vid
mätningen för Ba-ugnen beräknades denna. För detta krävdes densitet och specifik värme för
glykolblandningen. Även detta redovisas i Bilaga A.
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Temperaturer i byggnaden mättes till stor del med IR-termometer (Testo 830 T4, noggrannhet
+/- 1,5 ͦC) och resultat jämfördes med instickstermometer (Testo 905 T1, noggrannhet +/1 ͦC). Enbart IR-termometern användes för att mäta temperaturen i taket. Temperaturen som
mättes var då ytan av taket vilket kan skilja lite från lufttemperaturen intill. För mätning av
temperaturer kring ugnar och i andra delar av lokalen användes de båda olika termometrarna.
I närheten av en varm ugn blir ytorna omkring varma pga strålningen från ugnen vilket gör att
mätningen med IR-termometer blir missvisande för lufttemperatur.
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3 Teori
I detta avsnitt presenteras information och grundläggande termer, uttryck och ekvationer som
utredningens resultat och beräkningar bygger på.

3.1 Ventilation
Ventilation används i byggnader för att hålla inomhusklimatet med frisk luft och i god hygien.
Ventilationen för bort föroreningar, lukt, fukt och överskottsvärme men kan även ha som
uppgift att värma eller kyla lokaler [14].
För att beräkna effekten för bortventilerad värme används ekvation 1. För energimängd som
ventileras bort multipliceras ekvationen med antal timmar.

𝑃 = 𝜌𝑐𝑝 𝑞 (𝑇𝑟 − 𝑇𝑡 )

(1)

P
ρ
cp
q
Tr
Tt

[W]
[kg/m3]
[kJ/kg,oC]
[m3/s]
[oC]
[oC]

effekt
densitet
specifik värmekapacitet
luftflödet
rumsluftens temperatur
tilluftens temperatur

Beräkning av energibehovet till ventilation med värmeväxlare kan göras på olika vis. En
förenkling är att använda på medelårstemperaturen och årets alla timmar enligt ekvation 2.

𝐸𝑣 = 𝜌𝑐𝑝 𝑞(1 − 𝜂)(𝑇𝑖 − 𝑇𝑢𝑚 ) ∗ 8760

(2)

Ev
ρ
cp
q
η
Ti
Tum
8760

[kWh]
[kg/m3]
[kJ/kg,oC]
[m3/s]
[-]
[oC]
[oC]
[h]

Energi för ventilation/år
densitet
specifik värmekapacitet
luftflöde
verkningsgrad för VVX
temperatur inne
årsmedeltemperatur ute
årets alla timmar

För mer exakt beräkning av energi till ventilation kan ekvation 3 användas och multipliceras
med gradtimmar (kommande ekvation 7 och ekvation 8).
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𝑄𝑣 = 𝜌𝑐𝑝 𝑞(1 − 𝜂)

(3)

Qv
ρ
cp
q
η

[W/oC]
[kg/m3]
[kJ/kg,oC]
[m3/s]
[-]

Specifik värmeförlustfaktor
densitet
specifik värmekapacitet
luftflöde
verkningsgrad för VVX

I de flesta ventilationssystem med undantag för en del äldre varianter finns någon typ av
värmeväxlare som växlar värmen från frånluften till tilluften. Utan värmeväxlare förloras stora
mängder energi. Det finns olika typer av värmeväxlare, vanligast är roterande värmeväxlare,
plattvärmeväxlare och vätskekopplade batterier. [14] För att beräkna en värmeväxlares
verkningsgrad används ekvation 4.

𝑇 −𝑇

η = 𝑇 å −𝑇𝑢
𝑓

η
Tå
Tu
Tf

(4)

𝑢

verkningsgrad
temperatur efter återvinning
temperatur uteluft
temperatur frånluft

[-]
[oC]
[oC]
[oC]

3.2 Värme
En byggnads värmebehov är beroende av flera parametrar. Transmission, ventilation, och
oavsiktlig ventilation för bort energi, medan tillförsel sker genom solinstrålning, internt
genererad värme och värmesystem. För att temperaturen ska hållas konstant måste det vara
en balans mellan dessa. Drivkraften för transmission är temperaturskillnaden på de olika
sidorna av byggnadsdelen. Ventilationens drivkraft beror på vilken typ av ventilationssystem
som används. I ett mekaniskt till- och frånluftsystem är det fläktarna som driver och i
självdragsventilation är det termik som är drivkraften. [14] Den ofrivilliga ventilationen
kommer av vädring, öppning av dörrar och genom otätheter. Denna drivs av vind,
temperaturskillnader och fri höjd i byggnaden (vilken ger termik) och även under- eller
övertryck i byggnaden. [15]
Oavsiktlig ventilation är uteluft som läcker in eller ut genom klimatskalet och som därmed
behöver värmas upp. Förluster genom både oavsiktlig och avsiktlig ventilation beräknas med
ekvation 1.
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Transmissionsförluster beror förutom av temperaturskillnad och yta av byggnadens
värmegenomgångstal, u-värde, för de olika byggnadsdelarna och av köldbryggor [14].
Förenklat kan transmissionsförlusteffekten beräknas genom ekvation 5.

𝑃𝑡 = 𝑈𝐴 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢 )

(5)

Pt
U
A
Ti
Tu

[W]
[W/m2, oC]
[m2]
[oC]
[oC]

Effekt för transmission
Byggnadsdelens värmegenomgångstal
Byggnadsdelens area
Temperatur inne
Temperatur uteluft

För att bestämma transmissionsförlusterna för ett helt år kan ytterligare en förenkling göras
och utomhustemperaturen väljs till årsmedeltemperatur och antalet timmar till hela årets
timmar enligt ekvation 6.

𝐸𝑡 = 𝑈𝐴 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢𝑚 ) ∗ 8760

(6)

Et
U
A
Ti
Tum
8760

[Wh]
[W/m2, oC]
[m2]
[oC]
[oC]
[h]

Årsenergi för transmission
Byggnadsdelens värmegenomgångstal
Byggnadsdelens area
Temperatur inne
Årsmedeltemperatur ute
årets alla timmar

För mer noggrann bestämning görs beräkning med gradtimmar. Dessa bygger på att antingen
energin för internvärme eller gränstemperaturen är känd. Med gränstemperatur menas den
temperatur värmesystemet behöver värma till, varifrån internvärmen värmer till den önskade
inomhustemperaturen. Om energin för gratisvärme är känd kan effekt för internvärme räknas
fram med hjälp av årets alla timmar och gränstemperaturen beräknas därefter med ekvation 7.
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𝑃

𝑇𝑔 = 𝑇𝑖 − 𝑄 𝑔

(7)

𝑡𝑜𝑡

Tg
Ti
Pg
Qtot

Gränstemperatur
Temperatur inne
Effekt för gratisvärme
Totala specifika effektförluster

[oC]
[oC]
[W]
[W/oC]

De totala specifika effektförlusterna (Qtot) är sammanlagda effekter dividerade med
temperaturdifferens, för transmission, ventilation och oavsiktlig ventilation.
Gradtimmarna tas fram med hjälp av gränstemperaturen, normalårstemperatur (medianvärde
för utomhustemperaturen under ett år) och ett varaktighetsdiagram. Gradtimmarna motsvarar
arean mellan gränstemperaturen och utomhustemperaturen. Detta beräknas antingen bildligt
i varaktighetsdiagrammet eller med ekvation 8.

𝐺𝑡 = ∑8760
𝑖=1 (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑛 ) ∆𝑇

(8)

Gt
Tg
Tun
∆T

[oCh/år]
[oC]
[oC]
[h]

Gradtimmar
Gränstemperatur
Normalårstemperatur
Antal timmar

Det totala årsenergibehovet för en byggnads värmesystem beräknas med ekvation 9.

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 𝐺𝑡

Euppv
Qtot
Gt

(9)

Energibehovet för uppvärmning för ett år [Wh/år]
Totala specifika effektförluster
[W/oC]
Gradtimmar
[oCh/år]
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För att beräkna värmeinnehåll i olika typer av flöden kan ekvation 10 användas.

𝐸 = 𝜌𝑐𝑝 𝑞𝑡 (𝑇2 − 𝑇1 )

(10)

E
ρ
cp
q
T1
T2

[kWh]
[kg/m3]
[kJ/kg, oC]
[m3/s]
[oC]
[oC]

energi
densitet
specifik värmekapacitet
luftflödet
kallare temperatur
varmare temperatur

För att beräkna den energi som ges vid förbränning av vätgas används lägre och högre
värmevärde. Det högre värmevärdet anger den energi som frigörs när ett bränsle förbränns
och vattenånga kondenseras. Det lägre värmevärdet är den energi som frigörs utan att vattnet
i bränslet kondenseras. Då vätgas förbränns frigörs vattenånga och energi. Tabell 1 redovisas
lägre respektive högre värmevärde för vätgas.
T ABELL 1 VÄRMEVÄRDE FÖR VÄTGAS
Värmevärde för vätgas

[MJ/kg]

Lägre värmevärde

120,21

Högre värmevärde

142,18

3.3 Värmepumpar och kylmaskiner
En värmepump är en teknisk lösning som ofta används till uppvärmning av hus. Den flyttar
värme från kall plats till en varm plats men kräver tillfört arbete. Genom att använda
värmepump kan elbehovet minskas tydligt jämfört med uppvärmning med direkt el. Processen
består av en sluten krets med ett cirkulerande media. I en förångare förångas mediet vid lågt
tryck och låg temperatur och värme tas från omgivningen. Därefter tillsätts mekaniskt arbete
till en kompressor och trycket höjs. I kondensorn kondenseras mediet vid högt tryck och hög
temperatur och värme frigörs till omgivningen vartefter en strypventil släpper på trycket och
temperaturen sjunker och mediet kommer åter till förångaren där det förångas och värme
upptas. I en värmepump är det kondensorsidan där värme avges som är nyttig medan
kylmaskinen drar nytta av förångaren där värme upptas från omgivningen. [16]. En kylmaskin
kan därmed beskrivas som en omvänd värmepump. Skillnaden är att nytta dras av olika delar
av processen. Kylmaskiner kan t.ex. användas till komfortkyla i utrymmen för personkomfort
eller elektronik eller för att kyla en del i en industriprocess som annars skulle bli överhettad.
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För kylmaskin används ekvation 11 för att beräkna maskinens köldfaktor. Denna beskriver hur
effektiv maskinen är.

𝜀𝑘 =

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓

(11)

𝑊

εk
Qtillff
W

köldfaktor
värme som tas från omgivning
tillsatt arbete

[-]
[W]
[W]

För att räkna ut värmefaktorn hos en värmepump används ekvation 12. Värmefaktorn
beskriver pumpens effektivitet.

𝐶𝑂𝑃 =

COP
Qbortf
W

𝑄𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓

(12)

𝑊

värmefaktor
värme som överförs till omgivning
tillsatt arbete

[-]
[W]
[W]

3.4 Strålning och konvektion
Alla kroppar med temperaturer över den absoluta nollpunkten strålar värmeenergi. Strålning
mellan föremål är beroende av något som kallas synfaktor. Synfaktorn är ett mått för hur
mycket av utgående strålning som träffar en viss yta och därmed ger värmetillskott till denna.
Då alla ytor strålar ges en synfaktor från föremål 1 till 2, och en synfaktor tillbaka från föremål
2 till 1. [17]
Är den första ytan betydligt varmare än den andra är det strålningen från den varma ytan som
blir betydande om värmetillskottet är intressant. Om det till ytan mindre föremålet (1)
befinner sig inuti mottagande yta (2) (som i denna studie, en varm ugn i ett rum) får synfaktorn
från föremål 1 till omgivningen (2) värdet 1 eftersom all strålning från det strålande föremålet
kommer träffa omgivningen. Det betyder att synfaktorn inte påverkar strålningseffekten i det
aktuella fallet.
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𝐴1 𝐹12 = 𝐴2 𝐹21

A1
F12
A2
F21

Area föremål 1
Synfaktor föremål 1 till 2
Area föremål 2
Synfaktor föremål 2 till 1

[m2]
[-]
[m2]
[-]

För att beräkna strålningseffekt från en varm kropp används ekvation 13.

Φ12 = 𝜀12 ∗ 𝜎 ∗ 𝐴1 ∗ (𝑇1 4 − 𝑇2 4 )

(13)

Φ = strålning från föremål till omgivning
ε12 = emissivitet varm kropp
σ = konstant, 5,67*10-8
A1 = Area varm kropp
T1 = temperatur varm kropp
T2 = temperatur kall kropp (omgivande)

[W]
[-]
[W/m2, K]
[m2]
[K]
[K]

Strålningen värmer omgivande ytor vilka i sin tur kan ge värme till omgivningen genom fri
konvektion. Det uppstår när luft värms upp och sätts i rörelse på grund av densitetsförändring.
Fri konvektion uppstår givetvis även kring de varma kropparna.
För att beräkna effekten för fri konvektion från en varm yta krävs beräkning i flera olika steg
med olika ekvationer. Då konvektion är komplext har ekvationer kommit till experimentellt
vilket ger olika ekvationer för olika förutsättningar. Grunden för fri konvektion går genom
dimensionslösa tal; Grashof, Prandtl, Rayleigh och Nusselt. Ekvationerna som nämns nedan är
endast de som är aktuella för fallstudiens specifika förutsättningar.
Värmeöverföringseffekt för fri konvektion beräknas enligt ekvation 14.

𝑞 = ℎ𝐴(𝑇𝑤 − 𝑇∞ )

(14)

q = värmeöverföring
h = konduktiv värmeöverföringskoefficient
A = areans yta
Tw = yttemperatur

[W]
[W/m2, K]
[m2]
[K]

T∞ = omgivningstemperatur

[K]
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Nusselt tal beräknas enligt ekvation 15.

𝑁𝑢 =

hx
𝑘

(15)

Nu = Nusselt tal
h = konduktiv värmeöverföringskoefficient
x = längd
k =termisk konduktivitet

[-]
[W/m2, K]
[m]
[W/m, K]

Vid fri konvektion från vertikal yta och Rayleigh tal 8*106 - 1011 används ekvation 16 för Nusselt
tal.
̅̅̅̅̅
𝑁𝑢𝑓 = 𝐶(𝐺𝑟𝑓 𝑃𝑟𝑓 )𝑚

(16)

Nuf =medel för Nusselt baserat på filmtemp
Grf = Grashof baserad på filmtemp
Prf = Prandtl baserad på filmtemp
C = konstant från tabell 7-1 [17]
m = konstant från tabell 7-1 [17]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

Temperaturen i det område omkring den varma ytan där konvektion förekommer uppskattas
till ett medelvärde av den varma ytans temperatur och omgivningens. Denna kallas
filmtemperatur och beräknas i ekvation 17.

𝑇𝑓 =

𝑇∞ +𝑇𝑤
2

(17)

Tf = filmtemperatur

[K]

T∞ = omgivningstemperatur

[K]

Tw = yttemperatur

[K]

Rayleighs tal är produkten av Grashof och Prandtls tal (Prandtls tal kan räknas fram eller tas ur
tabell). Rayleighs tal räknas ut med ekvation 18. Beroende på värdet för Rayleighs tal används
olika ekvationer för fortsatt konvektionsberäkning.

16

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟

(18)

Ra = Rayleighs tal
Gr= Grashofs tal
Pr = Prandtls tal

[-]
[-]
[-]

Expansionskoefficienten β räknas ut enligt ekvation 19 och används till Grashofs tal i ekvation
20.

1

𝛽=𝑇

(19)

β = expansionskoefficient
Tf =filmtemperatur

[1/K]
[K]

𝑓

Grashofs tal i ekvation 20 är ett dimensionslöst förhållande vid fri konvektion. [17]

𝐺𝑟𝑥 =

gβ(𝑇𝑤 −𝑇∞ )𝑥 3
𝑣2

(20)

Grx= Grashofs tal
g = tyngdaccelerationen
β = expansionskoefficient
Tw = yttemperatur

[-]
[m/s2]
[1/K]
[K]

T∞ = omgivningstemperatur

[K]

x = en vertikal sidas höjd
v =kinematisk viskositet

[m]
[m2/s]
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För fri konvektion från horisontell yta motsvaras längden x (ekvation 20) av L som ges av
ekvation 21.

A

𝐿=𝑃

(21)

L = längd
A = ytans area
P = ytans omkrets

[m]
[m2]
[m]

För fri konvektion från horisontell yta och Rayleigh tal (Rayleigh baserad på L istället för x)
2*108 < Ra < 1011 används ekvation 22.

̅̅̅̅̅̅
𝑁𝑢𝐿 = 0,16(𝐺𝑟𝐿 𝑃𝑟)1⁄3

(22)

NuL =medel för Nusselt baserat på längd, L
Grf = Grashof baserad på längd, L
Prf = Prandtl baserad på längd, L

[-]
[-]
[-]
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4 Resultat
I det här kapitlet redovisas resultat från fallstudien i Rörverk 2012. Även antaganden som
resultaten baserats på framgår.

4.1 Värmestatistik
Figur 2 redovisar värmeanvändningen för Rörverk 68, Rörverk 98, Rörverk 2012 och
transportavdelningens lokaler för år 2015. Den totala användningen uppgick för Rörverk 68 till
3 551 MWh, för Rörverk 98 till 2 950 MWh, för Rörverk 2012 till 590 MWh och för
transportavdelningens lokaler till 469 MWh. Detaljerad månadsstatistik för respektive byggnad
redovisas i bilaga B.
MWh 600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

RV68

RV 98

RV 2012

Transports lokaler

F IGUR 2 STATISTIK FÖR VÄRMEANVÄNDNING

4.2 Byggnaden och klimatskalet
Byggnaden är uppförd till 2012 och relativt nybyggd. Produktionshallen är 332 m lång och 35 m
bred, och inklusive utrymmen med lasthall (23*46 m) ställverk, pumprum, matsal mm är ytan
ca 13 100 m2. Figur 3 visar ungefärlig layout. Höjden är ca 13 m. Väggarna består av betong och
isolering från marken och ca 2 m upp och sandwichelement i övrigt. Ena kortsidan har ett
glasparti av energiglas och utöver det finns ett fåtal fönster av treglasmodell i byggnadens
produktionshall. Lunchrummet är utrustat med treglasfönster. Byggnaden har många dörrar av
stål i olika bredder och fem stora portar för truckar. Taket består av takpapp, isolering och
trapetsplåt. Byggnaden står på betongplatta. Temperaturen i byggnaden varierar både i höjd
och lokalt omkring varma processer. Vid mätningar har temperaturer från 23 till 38 oC uppmäts
vid ett och samma tillfälle. Klagomål beskriver övertemperaturer i byggnaden under stora delar
av året.
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F IGUR 3 E NKEL RITNING ÖVER BYGGNADEN. SKALAN ÄR EJ KORREKT .

4.3 Elanvändning
Fokus har inte varit att kartlägga elanvändningen i fabriken i detalj. Fördelningen enligt
specificering från elmätare samt uppdelning som blivit känd under övrig undersökning
redovisas i Figur 4. Levererad elstatistik redovisas i bilaga B.

[MWh]

värme till elvärmd
ventilation
övrig fastighetsel

159.40

1 524.24

ba-ugn

1 243.86

vacuumugn
1481.76

1395.2

övrig processel
avfettning

1 463.74

1418.6

belysning

F IGUR 4 ELANVÄNDNINGENS FÖRDELNING

4.4 Värme
Värmen till Rörverk 2012 levereras via kulvert från intilliggande Rörverk 98. Dit kommer värme
i form av ånga som produceras centralt hos ”Ångkraften” och går ut på ångnätet i ett tryck på
20 bar. Trycket sänks till 12 bar till delar av fabriksområdets ångnät och till 6 bar till vissa delar.
Trycket till Rörverk 98 är 12 bar, varifrån värme sprids genom kulvert i dagsläget till Rörverk
2012 och på sikt även till transportavdelningens lokaler. Ångan produceras av el när
utomhustemperaturen håller sig över -2 oC, därefter används även eldningsolja 3 i två
oljepannor på 25 MW vardera. Temperaturen ut på nätet ligger på 180 oC då el används
medan ångan blir överhettad vid oljeeldning och då är temperaturen ca 300 oC. På delar av
industriområdet tas värme tillvara från områdets tryckluftsproduktion som består av sju
kompressorer varav fyra har återvinning. Denna restvärme används både till uppvärmning av
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lokaler och till förvärmning av matarvatten till pannorna. Även värme från avgaspanna tas till
vara i götvalsverket. Några byggnader på områdets västra del värms av fjärrvärme.
Produktionslokalen i Rörverk 2012 värms av ventilationen och när det är så kallt att den inte
räcker till finns 21 fläktluftvärmare á 27,4 kW/st. Utöver dessa finns fåtalet mindre radiatorer
på toaletter, men då dessa är få och har låg effekt har de inte tagits med i beräkningarna.
Förutom värme till ventilation och värmare går den ingående värmen även till duschvatten. För
beräkningarna har antagits att av 70 arbetande operatörer/dygn duschar 60 stycken 5
minuter/dag vilket kräver 60 l vatten per duschtillfälle.
Utöver lokalens uppvärmningssystem finns även ugnar och maskiner med varma ytor som ger
värmetillskott till produktionshallen. Också ställverk ger tillskott i form av värme. Beräkningar
för värme från ställverk baseras på ”Tord antagna eleffektförluster [kW]” i Figur 5.

F IGUR 5 A NTAGEN ELEFFEKTFÖRLUST FÖR STÄLLVERK

Det har antagits att den energi som inte används till ventilation och duschar går till
fläktvärmare som värmer produktionslokalen under de kallaste dagarna. Det betyder att dessa
är aktiva i full effekt ca 35 dagar/år vilket även stämmer med det antal timmar då
utomhustemperaturen är under -9,5 oC (återvinningen för produktionslokalens ventilation
värmer till denna temperatur, se kapitel 4.5). Figur 6 visar hur fördelningen för den ingående
värmen ser ut. Energimängd till duschvatten beräknas med ekvation 10.

21

[MWh]
50.18
52.37

varmvatten dusch
värmebatteri ventilation
fläktvärmare, 21 st

488.29

F IGUR 6 FÖRDELNING AV DE INGÅENDE 590,84 MWH VÄRME
Den totala mängden energi för uppvärmning genom ventilation (el och vätskeburen) och
fläktvärmare är 700 MWh per år vilket motsvarar 53,4 kWh/m2. Detta kan jämföras med
gränsen för passivhus som är 54 kWh/m2 för ej eluppvärmda hus [18]. Denna byggnad värms
dock med både el och ånga (från olja och el) vilket kräver en annan nivå för att klassas som
passivhus. För elvärmda byggnader är nivån 27 kWh/m2 vilket Rörverk 2012 inte lever upp till.
Beräkningar för byggnadens transmissionsförluster är svåra att göra tillförlitliga då
temperaturen i byggnaden varierar både lokalt runt maskiner och i höjdled då en tydlig
temperaturgradient existerar. I bilaga D redovisas framtagna ytor, u-värden och beräknad
produkt mellan dessa. Värden har baserats på information från ritningar.
Transmissionsförluster hanteras tillsammans med överskottsvärme och ofrivillig ventilation i
kapitel 4.9 Sammanställning av energiflöden.

4.5 Ventilation
Byggnadens produktionshall ventileras av fyra större ventilationsaggregat och
utlastningshallen som ligger vägg i vägg ventileras av ett något mindre. Dessa är utrustade med
roterande värmeväxlare, vätskeburet värmebatteri och har möjlighet till återluftsdrift.
Rumstemperaturen i lokalen regleras vid värmebehov genom att värmeväxlarens varvtal ökas
vartefter tilluften tas från uteluft och återluft till 75-25 % och därefter 50-50 % i sekvens
(spjällen öppna till 75, 25, 50 %). Om sekvensen inte är tillräcklig går värmebatteriet in och
värmer till önskad temperatur.
Utöver produktions- och utlastningshall finns matsal och flertalet utrymmen för
ventilationsaggregat, ställverk och pumprum. Matsalen ventileras av ett FTX-aggregat med
roterande värmeväxlare och vätskeburet värmebatteri. Pumprummen (två aggregat) ventileras
av mindre aggregat med varvtalsstyrda fläktar och elbatteri. I dessa utrymmen används till stor
del återluft de delar av året som värmebehov föreligger. Vid kylbehov öppnas spjäll mot uteluft
och varvtalet på tilluftsfläkten ökas vid behov. De olika utrymmena med ställverk ventileras av
aggregat (sex st) med varvtalsstyrda fläktar, kyl- och elbatteri. Rumstemperaturregleringen
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fungerar på samma vis som för pumprummen men kylbatteri finns tillgängligt på
återluftskanalen vid ytterligare kylbehov. Då detta går in stängs spjäll mot uteluft och
återluftsspjäll öppnas. Aggregaten som ventilerar ställverk förser rummen med minst 5 %
uteluft och resten återluft för att hålla övertryck i utrymmena. Uteluften ökar om
utomhustemperaturen är lägre än 15 grader (BV TL 16 oC) och det finns ett kylbehov. Finns
värmebehov används återluften för att ta vara på värmen som ställverken ger.
Då projekterade flöden stämmer bra med aktuella (enligt fasta flödesmätare på aggregat) har
förenklingen gjorts att de projekterade flödena används i beräkningar. Det har även antagits
att värmeväxlarna har en verkningsgrad på ca 80 %. Detta antagande har ansetts kunnat göras
då fabriken och aggregaten bara är några år gamla. Beräkningar för verkningsgrad och till
vilken temperatur värmeväxlaren kan värma är baserade på ekvation 4 och flöden och
förutsättningar enligt bilaga E.
Energibehovet för ventilationen för ställverk och pumprum baseras på att 5 % av tilluften tas
från uteluft och behöver värmas. Resten tas från återluft. Värmen i återluften klarar troligen
att värma tilluften under delar av året och energibehovet skulle därmed bli lägre. Dock har
förenklingen att 5 % uteluft alltid värms gjorts och då det handlar om lite energi i
sammanhanget kommer det inte påverka den totala balansen nämnvärt. Därmed är ingen
uträkning gjord för till vilken temperatur som värmen i återluften räcker till att värma tilluften.
Tabell 2 redovisar till vilka temperaturer som återvinningen kan värma uteluften samt
årsbehovet för aggregaten.

T ABELL 2 SAMMANFATTNING AV ENERGIBEHOV OCH TILL VILKA TEMPERATURER SOM ÅTERVINNING KAN
VÄRMA UTELUFTEN . U PPDELNINGEN ÄR GJORD EFTER BYGGNADENS OLIKA DELAR DÄR VENTILATIONEN
HAR OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR .
Utrymme

Värmeåtervinning
VVX ned till [oC]

Värmeåtervinning
återluft ned till [oC]

Energibehov/år
[MWh]

Produktionslokal,
VVX (återluft)

- 1,5

- 9,5

46,2

Lunchrum (VVX)

12

-

6,2

Pumprum, ställverk,
tankrum, (återluft)

-

-

159,4

4.6 Kylmaskiner
I byggnaden finns två kylmaskiner placerade i fläktrum som vid tillåtande utomhustemperatur
även kan köras på frikyla. Både kylmaskiner och frikyla laddar ackumulatortankar med kyla och
bortförd energi kyls i båda fallen av kylmedelskylare placerad på tak. Kylmaskinerna kyler
valsolja i valsningsprocessen, och vid behov ställverksutrymmen och en manöverhytt placerad i
produktionslokalen. Utöver dessa kylbehov finns ugnar som behöver kylas. Ugnarnas kylbehov
förses året runt av två olika system av frikyla med kylmedelskylare placerade utomhus. För
kylmaskinernas egenskaper, se bilaga C.
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För kylmaskinerna har inga mätningar gjorts då de vid undersökningstillfället gick mycket korta
stunder och personal som servar maskinerna talade om att de inte går mycket då det inte är
varmt utomhus. Det är främst ställverksrummen som kräver stor mängd kyla under den
varmare delen av året. Då det inte var möjligt att med loggning se hur maskinerna går under
hela året gjordes ett antagande för driften. Baserat på antagna effekter i Figur 5 (kapitel 4.4)
antogs att kyleffekten i snitt är 200 kW året runt vilket ger 1 650 MWh kyla per år.

4.7 Ba-ugn
Ba-ugnens uppgift är att få rören rena från föroreningar och oxider. Dess funktion kan
förenklat beskrivas som att rör går på en transportkedja genom en så kallad muffel genom hela
ugnsprocessen, laddning, uppvärmning och kylning. Ugnen har två mufflar. Under hela
processen är mufflarna fyllda av vätgas som fungerar som skyddsgas. Denna förhindras från att
läcka ut i lokalen genom att en låga tänder eld på gasen i processens startände och ett vetelås
(vete rinner över rören) i slutänden. Rökgaserna från lågan stiger upp i en kanal med självdrag.
Rören värms till ca 1100 oC i ugnen och går sedan genom kylsystemet som kan beskrivas i två
delar. Den första delen är jetkylningen där rören kyls till ca 500 oC under kort tid. Detta görs
genom att vätgas accelereras genom muffeln och gasen kyls av genom en värmeväxlare. Den
avkylda energin tas upp av vatten i värmeväxlaren och går ned i den tank som är den andra
delen av kylsystemet. Muffeln går genom tanken (den andra delen av kylsystemet) som har
cirkulerande vatten som pumpas runt och kyls mot värmeväxlare. När rören kommer ut från
kyltanken är de ca 33 oC. Kylkretsens media är vatten etenglykol 40 % (vol) vilken kyls av
kylmedelkylare utomhus.
Ugnstemperaturen hålls på 1100 oC dygnet runt trots att produktionen endast går ca 11
h/dygn. Även vätgasflödet är igång dygnet runt för att ugnen annars blir förstörd av oxid.
Vätgasflödet är 25 m3/h per muffel vilket ger ett totalt flöde på 50 m3/h.
För att beräkna den värme som går ut i rummet från förbränd vätgas användes det lägre
värmevärdet. Den energi som går ut med rökgaserna beräknades med skillnaden mellan det
högre och lägre värmevärdet. Tabell 3 redovisar hur mycket vätgas som används samt vilka
värmetillskott som ges av förbränningen.
T ABELL 3 VOLYM , MASSA OCH ENERGI AV VÄTGAS
volym [m3/år]

massa [kg/år]

energi till rum
[MWh/år]

Energi i rökgas
[MWh/år]

420 000

37 758

1 246,78

227,86

Flödes- och temperaturmätning har gjorts på kylkretsen i Ba-ugnen. I denna cirkulerar en
glykolblandning som kyls mot kylmedelskylare utanför byggnaden. Temperatur och flöde
mättes varje minut och effekt räknades fram genom blandningens egenskaper. Mätningen
gjordes under tre dygn med normal produktionstakt. Resultatet redovisas i Figur 7. Den blå och
den röda linjen läses av mot den vänstra axeln och grön linje mot den högra. Det kan
konstateras att mätningen tappat kontakten vid några tillfällen, därav de lodrätta linjerna. I
övrigt syns hur temperaturnivåerna sjunker under nätterna då ingen produktion är aktiv och
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delta-T är då stadigt knappt en grad. I övrigt håller de två flödena ett delta-T på ca 1,5 grad
under körning. Även effekten visar tydligt när produktionen är igång. Medeleffekten för hela
mätningen är 30,3 kW.
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F IGUR 7 RESULTAT FÖR MÄTNING AV KYLFLÖDE FRÅN B A-UGN.

Yttemperaturen på den rätblocksformade Ba-ugnen mättes till ca 80 oC och rumstemperaturen
omkring ugnen har i beräkningarna antagits till 24 oC trots att medeltemperaturen i lokalen
valts till 28. Detta eftersom temperaturen i vistelsezonen antas lägre pga termiken som
uppstår i den höga fria höjden. Yttemperaturen på ugnen hålls konstant under hela dygnet
eftersom ugnen inte tempas ned under produktionsfri tid. Ugnens mått är som följer (m):
längd=21,424 höjd=1,842 djup=1,842
Strålningseffekten för ugnen räknades ut genom ekvation 13. Effekten för värmeavgivning
genom konvektion räknades ut genom flera steg med hjälp av ekvation 14- ekvation 22.
Resultaten redovisas i Tabell 4.
För beräkningar, se bilaga F.
T ABELL 4 E NERGI OCH EFFEKT FÖR B A- UGNENS STRÅLNING OCH KONVEKTION
Effekt [kW]

Energi/dygn
[kWh]

Energi/vecka
[kWh]

Energi/år
[MWh]

Strålning

62,4

1 497,6

10 483,2

513,7

Konvektion

34,8

835,2

5 846,4

286,5

Totalt

97,2

2 332,8

16 329,6

800,2

Ba-ugnens totala insatta energi fördelas enligt Figur 8. Medförd värme i rör baseras på att
rören är 33 oC när de kommer ut ur ugnen och 260 rör/dygn och 49 produktionsveckor/år.
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kW

Elförluster baseras på antagna effekter för ställverk Ba-ugn enligt ”Tord antagna
eleffektförluster [kW]” i Figur 5 (se kapitel 4.4).

[MWh]
2.1

122.3

164.6
medförd värme i rör
226.1

okänt
värmeförluster el

1 237.0

249.2

vätgas avgas
kylning

857.0

strålning+konv
vätgas värme

F IGUR 8 B ALANS FÖR B A-UGNENS INGÅENDE 2 888 MWH EL OCH VÄTGAS

4.8 Vacuumugn
Vacuumugnen används för att få rören fria från spänningar. Ugnen laddas med rör, stängs igen
och ökar sedan temperaturen långsamt upp till ca 720 oC. Där bearbetas rören under vacuum.
Under varmhållningen kyls ugnens mantel med cirkulerande kylvatten i ett slutet system och
under kylperioden cirkulerar argon som kyls via en värmeväxlare i ugnen och värmen
evakueras via samma slutna vattensystem som cirkulerar i manteln. Luckan till ugnen öppnas
när rören är ca 150 oC.
Ugnen körs i två olika typer av cykler, en ”normal” och en för ”småböjar”. En normal cykel
består av ca 12-13 h uppvärmning, 10 h varmhållning och kylning 5-6 h. För ”småböjar” är
varmhållningen endast är 2-3 timmar, uppvärmning och kylning är desamma.
Ugnens körbehov är ca 2,5 körningar/vecka av ”normal” körning + körning av ”småböjar” 1-2
körningar/vecka. Eftersom det är samma temperaturer och kylcykel görs en förenkling i
kommande beräkningar att ugnen körs ca 4 körningar/vecka och därmed 120 h.
Figur 9 visar resultat för kylflödesmätning för vacuumugnen. Mätningen var tänkt att
genomföras på ledning mellan värmeväxlare och kylmedelskylare men eftersom det var luft i
röret var det inte möjligt att utföra mätningen där. Därmed är mätningen för flöde och
temperatur gjord på rör mellan ugn och värmeväxlare. Mätningen gjordes under en ugnscykel
som tar ca 30 h med ett mätvärde i minuten. Blå och röd linje läses mot vänster axel och grön
linje mot höger.
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F IGUR 9 RESULTAT FÖR MÄTNING AV KYLFLÖDEN FRÅN VACUUMUGN.
Temperaturen på kylvattnet ligger under större delen av cykeln mellan 33 och 35 oC (osäkerhet
+/- 1 oC). Skillnaden mellan till- och utlopp, delta T, är dock små, som störst ca en grad. Detta
gjorde att funderingar uppstod om kylsystemet fungerade som det skulle. Efter möte med
ugnsspecialist Leif Jonsson som varit med och tagit fram ugnen vid byggnation framkom att det
var som det skulle. Förklaringen var ugnens högteknologiska konstruktion med
”strålningsscreens” vilka förhindrar stor del värmen inifrån ugnen att nå manteln. Det gör att
mycket små mängder energi behöver kylas av. Temperaturlinjerna i Figur 9 byter under cykeln
plats med varandra. Detta förklaras med att ugnens mantel vid start håller rumstemperatur, ca
24 oC och kylvattnet dryga 30 oC. Under den tidigare delen av cykeln innan manteln värmts
upp kyls därmed kylvattnet av manteln istället för tvärt om. Detta ger en negativ kyleffekt
under första delen av cykeln. Medeleffekten för den del av cykeln som ger positiv effekt blir
16,6 kW vilket skulle ge 58,6 MWh/år.
De två i grunden cylinderformade vacuumugnarna står bredvid varandra och dess mantelyta
håller omkring 40 oC vid körning. Då ugnskropparna har många utstickande delar med
varierande temperaturer blir konvektions- och strålningsberäkningar allt för osäkra då hänsyn
skulle behöva tas till många olika temperaturer och synfaktorer. Strålning och konvektion har
därmed antagits till resterande energi som inte kan specificeras i Figur 10 där ugnens ingående
energi fördelas.
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[MWh]

energi till rummet från
rör

22.6

värme från gasblower
(argonkylning)

88.2
100.9
580.6

beräknad kylning,
kylsystem
150.0

förluster el
chillers (kylning
diffussionspumpar)

211.7

värme från grovpumpar
264.6

konvektion+strålning till
värme

F IGUR 10 B ALANS FÖR VACUUMUGN FÖR INGÅENDE 1 418,6 MWH EL
Energi till rummet från rör är den energi som är bunden i rören när luckan öppnas och rören är
ca 150 oC. Värme från gasblower, förluster el, chillers, värme från grovpumpar och konvektion
och strålning ger alla värmetillskott till lokalen. Posten för kylning är beräknad då den största
delen av den energi som är kyls från rören 720-150 oC bör kylas genom kylsystemet vilket tyder
på att mätningen är missvisande. Den energi som kyls bort som är baserad på den mätta
effekten är betydligt lägre än den beräknade, se Tabell 5.

T ABELL 5 BERÄKNAD OCH UPPMÄTT EFFEKT FÖR VACUUMUGN
Effekt [kW]

Energi [MWh/år]

Beräknad

28,6

100,9

Uppmätt

16,62

58,6

4.9 Sammanställning av energiflöden
Energiflöden in i byggnaden sker i form av el, värme och vätgas. Specificerade mängder av
respektive energislag för 2015 redovisas i Tabell 6. Värden för el och värme är baserade på
statistik levererad av Rickard Helperin på Coor. Vätgasmängd är beräknad från vätgasflöde
levererat från ugnsspecialist. Fördelningen inom respektive energislag redovisades tidigare
under kapitel 4.3, 4.4 och 4.7.
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T ABELL 6 E NERGIFLÖDEN IN I BYGGNADEN, ENERGISLAG OCH MÄNGD
Energiform

Energimängd [MWh]

El

8 686,80

Värme

590,84

Vätgas

1 463,03

Totalt

10 740,67

Samtliga energiflöden ut ur byggnaden har undersökts och sammanställs i Figur 11. I posten
badtömning avfettning ingår den energi som lämnar byggnaden vid badtömning två gånger om
året. Det innefattar 16 m3 vatten och rengöringsmedel som håller ca 90 oC. En förenkling har
gjorts och rengöringsmedlet hanteras som vatten i beräkningarna. Energiinnehållet räknas ut
med ekvation 10. Någon djupare undersökning har inte gjorts för avfettningen då energiflöden
ut ur byggnaden var små. Diverse processutsug är sammanlagda flöden för utsug från slip, kap,
rikt, bläckstråleskrivare i OFP, polermaskin och acetonutsug i valsning. Den energi som inte
specificeras som utflöde ur byggnaden tolkas som transmission, okontrollerad ventilation och
överskottsvärme. Värme från solinstrålning adderar energi till överskottsvärmen men har inte
detaljredovisats då byggnaden har få fönster och mängden anses obetydlig.

[MWh]
51.21
2.97

badtömning avfettning

100.86
duschvatten

159.40
211.68
226.07
249.23
938.87

4 042.73

kylning vacuumugnar
ventilation ställverk,
pumprum
chillers vacuumugn
rökgas vätgas

1 646.40

kylning ba-ugn
diverse processutsug
kylmaskin ställverk

3 111.26

ventilation
produktionslokal+lunchrum
transmission, okontrollerad
ventilation, överskottsvärme

F IGUR 11 SPECIFICERING FÖR FLÖDEN UT UR BYGGNADEN MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN ENERGIMÄNGD
IN.
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4.10 Potential för återvinning av restvärme
Från utgångspunkt ur balansen i Figur 11 och posten för ”transmission, okontrollerad
ventilation och överskottsvärme” beräknas vilken temperatur lokalen skulle hålla med rådande
transmissionsförutsättningar (se bilaga D för transmissionsförutsättningar) och antaget 15 %
okontrollerad ventilation. Också vilken procentsats den okontrollerade ventilationen
upprätthåller idag med ett antaget medelvärde för inomhustemperaturen på 28 oC, har
räknats ut. Beräkning har gjorts för vilken energimängd in som skulle vara aktuell med
byggnadens transmissionsförutsättningar, 28 oC i genomsnitt och 15 % som okontrollerad
ventilation. Också energimängd som kan gå att återvinna har undersökts. Detta har baserats
på halva skillnaden mellan dagens energi för transmission, okontrollerad ventilation och
överskottsvärme, och den energi som skulle vara aktuell vid 15 % okontrollerad ventilation och
28 oC. Den nya procentsatsen för okontrollerad ventilation har tagits fram och används till
beräkningar för ytterligare energi som kan sparas om medeltemperaturen sänks till 25 oC.
Slutligen redovisas total potentiell energi att återvinna från luften i Rörverk 2012. Allt
redovisas i Tabell 7.
T ABELL 7 BERÄKNINGAR FÖR TRANSMISSION, OKONTROLLERAD VENTILATION OCH ÖVERSKOTTSVÄRME
Förutsättning

Värde

(1) Aktuell energimängd för okontrollerad ventilation, transmission och
överskottsvärme[kWh]

4 042 700

(2) Temperatur för aktuell energi (1) vid 15 % okontrollerad ventilation [oC]

55,7

(3) Aktuell okontrollerad ventilation vid 28 oC i medeltemperatur [%]

54,9

(4) Energimängd för okontrollerad ventilation, transmission och
överskottsvärme vid 28 oC i medeltemperatur, 15 % okontrollerad
ventilation [kWh]

2 145 300

(5) Möjlig energi att återvinna om halva energiskillnaden mellan dagens
energimängd och energimängd i (4) skulle kunna sparas. ((1)-(4))/2 [kWh]

949 300

(6) Okontrollerad ventilation för energimängd i (5) och 28 oC [%]

41

(7) Potentiell energi att återvinna om 41 % okontrollerad ventilation och
sänkning av medeltemperatur från 28 oC till 25 oC. [kWh]

410 500

(8) Total potentiell energi att återvinna om både (5) och (7) [kWh]

1 359 800

Det är värt att poängtera att Tabell 7 redovisas energi för hela året baserat på
årsmedeltemperatur. Beräkningar för möjlig energi att ta tillvara under uppvärmningssäsong
(utomhustemperatur upp till 11 oC) där hänsyn tagits till utomhustemperatur har också gjorts.
Detta redovisas i Figur 12. Blå punktlinje motsvarar utomhustemperaturen och läses mot
vänster axel, röd punktlinje läses mot höger axel och är den restvärmeeffekt som finns
tillgänglig vid den rådande utomhustemperaturen. På x-axeln läses årets 6200 kallaste timmar,
de timmar då utomhustemperaturen är under 11 ᵒC. Total tillgänglig energi under
uppvärmningssäsongen blir enligt denna metod 1 095 MWh.
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F IGUR 12 T ILLGÄNGLIG ÖVERSKOTTSVÄRME I FÖRHÅLLANDE TILL UTOMHUSTEMPERATUR
Överskottsvärmen skulle kunna tas vara genom att en värmepump uppgraderar temperaturen
och för över energin till det interna fjärrvärmesystemet där det skulle kunna användas till
uppvärmning av byggnaderna i nätet. Luften med den sänkta temperaturen blåses tillbaka till
lokalen efter att energin tagits tillvara. Efter samtal med värmepumpstillverkare anses troligt
att 28 oC varm luft skulle kunna ge ett COP på ca 3,7. Ytterligare utredning krävs dock för
närmare teknisk lösning och avbetalningstid. Tabell 8 redovisar potentiell energi från
restvärme, elenergi som krävs till värmepump och energi att nyttja utifrån COP på 3,7.
T ABELL 8 E NERGI FÖR VÄRMEPUMP
COP

Energi från RV2012 [MWh]

El in [MWh]

Energi att nyttja [MWh]

3,7

1 095

205,6

1 500,6

För beräkning av möjlig besparingskostnad har el- och värmepris enligt Tabell 9 använts.
T ABELL 9 EL - OCH VÄRMEPRIS
Energislag

Kostnad [öre/kWh]

El

60

Värme

70

Tabell 10 redovisar kostnader för den el som värmepumpen behöver samt den värme som kan
sparas. Även besparingspotentialen visas.
T ABELL 10 KOSTNAD RESPEKTIVE BESPARING FÖR ENERGI TILL VÄRMEPUMP
Energimängd och energislag

Kostnad respektive besparing per år [kr]

205,6 MWh el

123 400

1 500,6 MWh värme

1 050 400

Besparing

927 000
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En annan variant för att överföra värmen till intilliggande lokal skulle kunna vara genom en så
enkel lösning som en fläkt och en dragen ventilationskanal mellan byggnaderna. Med denna
lösning är dock värmen svårare att reglera än med ett vätskeburet alternativ.
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5 Diskussion
Det här kapitlet tar upp svårigheter kring fallstudien, och analys och kommentarer kring
samtliga underrubriker under resultat uttrycks.
I kapitel 4.1 visas statistik för värmeanvändningen för byggnaderna som är tänkta till
fjärrvärmeön. Både Rörverk 98 och Rörverk 68 har hög användning i förhållande till Rörverk
2012 och Transports lokaler. Förklaringen till detta kan vara att Rörverk 68 står i stort sett
avställd och därmed inte har någon aktiv internvärme. Byggnaden är dessutom gammal och
omodern, från 1968. Anledningen till Rörverk 98 förhållandevis höga användning är troligen för
att deras ugnar inte ger lika stort värmetillskott som de i Rörverk 2012. Transports lokaler är till
ytan betydligt mindre än de övriga vilket ger ett lägre värmebehov.
I Figur 4 där fördelningen av el åskådliggörs (kapitel 4.3), visas att övrig processel (ej närmare
undersökt) är ungefär lika stor del som de undersökta specificerade bitarna för sig. De ej
undersökta delarna av fabriken innefattar en rad olika stationer såsom stegvalsning
oförstörande provning, vattenprovning, riktning, slipning, bockning, kapning, syning och
packning. Att de ej undersökta delarna använder liten del av insatt el stödjer att de mest
krävande processerna är utvärderade.
För ventilationsberäkningar i kapitel 4.5 och för värmeberäkningar till ventilation i kapitel 4.4
har antagits att projekterade flöden råder och att till- och frånluftsflöden är lika stora. Tanken
är dock att tilluftsflödet ska vara något större för att hålla övertryck i lokalen men detta verkar
inte stämma då endast ett aggregats flöden är övervakat. För övriga aggregat är fläkteffekter
synliga i övervakningssystem och dessa tyder på att övertryck inte råder. I och med detta bör
antagandet att till- och frånluftsflöden är lika stora spegla verkligheten relativt bra.
Ventilationsaggregaten som ventilerar produktionshallen evakuerar en stor del energi varje år
eftersom temperaturskillnaden är så stor mellan till- och frånluft. Dock kräver aggregaten lite
energi för uppvärmning då återvinningen klarar att värma så stor del av året. Att så mycket
energi kan evakueras och lokalen ändå är varm trots att värmesystemet inte kräver mycket
energi beror på det stora värmetillskottet från Ba-ugnen. De övriga aggregaten som ventilerar
ställverk och pumprum gör troligen av med mindre energi än beräknat. Detta pga energi i
återluften troligen värmer den tillsatta utomhusluften under delar av året. Tack vare att
utrymmena nyttjar till störst del återluft under året är även de här aggregaten effektiva ur
energisynpunkt.
Byggnadens värmebehov genom värmesystemet (kapitel 4.4) är så lågt att det skulle klassas
som passivhus om det inte vore för att det värms av stor del el. Det kvalar därmed inte in som
passivhus men det är intressant att se på vilka låga nivåer värmebehovet ligger. Anledningen
till det låga energibehovet är förutom den effektiva ventilationen återigen den varma Baugnen som ger ett stort värmetillskott till lokalen.
Effekten för den energi som kyls av kylmaskinerna är antagen i kapitel 4.6. I balansen för
flöden syns att stora mängder energi kyls bort om antagandet speglar verkligheten väl. Då det
inte var möjligt att få totalbild över hur kylmaskinerna går över hela året var det svårt att
uppskatta om det skulle gå att ta vara restvärme från dem. Dock förses kylbehovet av frikyla
under den kallare delen av året vilket minskar potentialen till restvärmeutnyttjande. Mycket
tyder därmed på att det inte skulle vara lönsamt att använda restvärme från maskinerna.
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Eftersom indata till mätinstrumentet för flödesmätning i kapitel 4.7 antogs mellan de värden
som gäller för rent vatten och ren glykol kan detta påverka mätvärdet och är en felkälla som
påverkar precisionen på resultatet för Ba-ugnen. Mätinstrumentets osäkerhet bör dock inte
påverka resultatet nämnvärt då antalet mätvärden som togs var högt. Också beräkningarna för
strålning och konvektion har felmarginaler. Beräkningarna förutsätter att ugnen står fritt i ett
stort utrymme. Detta är en förenkling då det finns en vägg några meter bort på ena sidan. Inte
heller ugnens kortsidor är medräknade. Anledningen till att dessa inte valts att räknas med är
att det finns öppningar där rören går igenom och i ena änden är lågan som tänder eld på gasen
som kommer ut. I den andra änden rinner vete över rören. Trots felmarginalerna i de olika
delarna ser balansen bra ut med liten okänd del av insatt energi. Resultatet för hur mycket
energi som kyls bort via kylsystemet var lägre än förväntat. I sammanhanget ansågs det inte
vara tillräckligt mycket energi för att det skulle vara lönsamt att återvinna. Hade avsättning
funnits internt hade det kunnat vara möjligt men eftersom värmebehovet i byggnaden är så
litet ansågs det inaktuellt.
Resultatet för flödesmätningen på vacuumugnen i kapitel 4.8 stämmer inte riktigt med det
beräknade resultatet för bortkyld energi. En parameter som kan påverka är mängden rör i
ugnen och vilken temperatur rören höll när luckan öppnades. Den angivna temperaturen på
rören när luckan öppnas är ungefärlig. Ytterligare en möjlig anledning är att något gått fel med
mätningen. Det var problematiskt att få resultat från mätningen då det var luft i systemet där
mätningen först skulle göras. Till en början var misstankarna att det var instrumentet som var
felet. Detta gjorde att nya försök gjordes på samma plats och ytterligare tid gick åt då ugnarna
bara körs några gånger i veckan. Mätningen gick till slut att genomföra på andra sidan
värmeväxlaren i kylledningar från och till ugnen. Eftersom denna mätprocess drog ut mycket
på tiden gjordes aldrig någon ny mätning för att se att mätningen verkligen stämde. Efter
diskussion med ugnsspecialisten som varit del i konstruktionsarbetet, antogs de beräknade
värdena för bortkyld energi till vacuumugnens balans och till sammanställningen för total
balans. Tilläggas kan att skillnaden i värdet för kylflödet inte har stor betydelse i det större
sammanhanget då det inte påverkar den totala balansen nämnvärt. Varken det beräknade
eller mätta värdet anses heller tillräckligt stort för att återvinna värme ur. Balansen för
vacuumugnen är mindre säker än den för Ba-ugnen. Detta dels för mätproblemen men också
på grund av att beräkningar för strålning och konvektion var för komplexa för att kunna göras
tillförlitliga. Därför hanteras strålning och konvektion som all den energi som inte kunde
specificeras. Det som stärker denna hantering är att energi inte kan lämna ugnen på annat vis
än genom kylflödet eller värme till omgivningen.
Redovisad beräknad temperatur som byggnaden skulle hålla om den okontrollerade
ventilationen låg på 15 % kan tyckas väl hög (kapitel 4.10). Dock påverkas byggnaden troligen
hårt av drivkrafterna för okontrollerad ventilation vilket även beräkningarna tyder på.
Beräkningarna baseras på en antagen medelinomhustemperatur som måste uppskattas på
grund av temperaturvariationerna i byggnaden, vilket ska finnas med i tanken. För beräkning
av energimängd att återvinna (punkt 4 och 5 i Tabell 7) antas 15 % i okontrollerad ventilation
vilket är en uppskattning som är svår att bestämma. Denna antogs som möjlig efter diskussion
med handledare Ulf Larsson. Flera av antagandena är svåra att göra men är ”snällt tilltagna”
och gjorda i underkant för att inte räkna med för stora besparingar. Det kan tyckas som många
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gissningar men kvalificerade antagandena krävdes för att överhuvudtaget ha en utgångspunkt
för att kunna värdera potential för möjlig energi att återvinna.
Byggnadens fria höjd på 13 meter och de höga temperaturerna ger upphov till tydlig termik
(kapitel 4.10). Det får den varma luften att stiga och ge ett högre tryck i taket och lägre vid
golvet vilket är en aspekt som driver den okontrollerade ventilationen. Termiken gör också att
lufttemperaturerna i taket blir högre vilken värmer taket och ökar transmissionsförlusterna
där. Omkring den varma Ba-ugnen värms väggarna av strålning från den varma ugnsytan och
luften omkring värms via konvektion. Detta gör att transmissionen blir högre även för väggar
omkring ugnen, stor del av värmen från strålning går mer eller mindre rakt ut genom väggarna
via transmission. I övrigt finns i lokalen fem stora portar som vid genomfart bidrar till den
okontrollerade ventilationen och på grund av de höga temperaturerna i lokalen blir luftflödena
extra påtagliga. Även öppning av persondörrar för vädring vid höga temperaturer och passage
ger tillskott till de okontrollerade flödena. Vinden påverkar fenomenet även den. Ytterligare
ett till perspektiv som kan ägnas en tanke är det önskade övertrycket i lokalen som skulle
kunna påverka den okontrollerade ventilationen. I dagsläget såg det inte ut att vara övertryck
men statistiken är från 2015 och flödena kan ha ändrats sedan dess, t.ex genom att filter
smutsats eller att manuella inställningar gjorts.
Ba-ugnens sammanlagda värmeeffekt för strålning och konvektion ligger på knappt 100 kW.
Om transmissionsberäkningar skulle baseras på 28 oC inne och en årsmedeltemperatur på 5,2
ᵒC för utomhusluften skulle effekten bli dryga 200 kW. Detta kan ge ytterligare perspektiv som
kan förklara den höga inomhustemperaturen (kapitel 4.10).
För beräknad möjlig energi att spara redovisades en sänkning av okontrollerad ventilation från
55 % till 15 % och hälften av energin beräknades kunna nyttjas. Därefter skulle den ofrivilliga
ventilationen kunna vara 41 % vilket anses vara rimligt. Denna sänkning är tänkt att uppnås
genom tillvaratagande av överskottsvärme via uppgradering med värmepump. En sådan åtgärd
kräver elenergi men eftersom så stor mängd lågtempererad energi finns tillgänglig kan mycket
värmeenergi sparas. Miljömässigt är detta också en fördel. Värmen (ångan) produceras av
både el och olja. Olja kan sparas under den kallaste delen av året och el under den varmare.
Den el som krävs för värmepumpen är mindre än den el som krävs för samma mängd värme
genom ångframställning tack vare energin som tas från restvärmen. Hur mycket CO2-utsläppen
kan minska är svårt att fastställa. Detta eftersom el och olja används till att producera ånga
under olika delar av året, och beräkningarna för den potentiella restvärmen inte tydligt
specificerar hur mycket energi som kan tas tillvara under respektive säsong.
Figur 12 i kapitel 4.10 visar att den tillgängliga effekten för överskottsvärme verkar minska
med ökande utomhustemperatur. Detta är motsägelsefullt då drivkrafterna för transmission
och okontrollerad ventilation ökar med större temperaturskillnad. Förklaringen till detta är att
den okontrollerade ventilationen hållits konstant i beräkningen över hela
uppvärmningssäsongen eftersom variationen är svår att förutse. Ändå visar beräkningen den
ungefärliga tillgängliga effekten under uppvärmningssäsongen. Det som styrker detta är att
den möjliga energin ligger lite lägre än den som är beräknad med årsmedeltemperatur.
Tillgänglig energimängd baserad på årsmedeltemperatur (Tabell 7) är 1 360 MWh och enligt
varierande temperatur men konstant okontrollerad ventilation (Figur 12) 1 095 MWh.
Dessutom visar värmeanvädningen i kapitel 4.1 att både Rörverk 68 och Rörverk 98 har
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värmebehov även utanför värmesäsong, vilket betyder på att viss avsättning för restvärme
finns under hela året. Att åter ha i tanke är att den ofrivilliga ventilationen fortfarande räknats
högt och att möjlig energimängd att spara därmed inte bör vara glädjesiffror. I och med att
överskottsvärme tas tillvara kan värmeleveranser till byggnaderna i det tänkta interna
fjärrvärmenätet begränsas och producerad värme kan sparas. Ytterligare en vinning finns i
lägre rumstemperatur i Rörverk 2012 som förbättrar komforten.
Slutligen kan den valda metodens tillämpbarhet och svaghet diskuteras. En fallstudie anses
som en bra och nödvändig metod för att undersöka om potential finns i restvärme för
byggnaden. För att få information om hur mycket energi som fanns tillgängligt var mätningar
ofrånkomliga. Utrustningens osäkerhet bedöms inte påverka resultatet nämnvärt. Däremot
kan antagandet i mediets egenskaper utifrån rent vatten och glykol, påverka mätresultatet
(kapitel 4.7). Som tidigare nämnts hade en ny mätning för vacuumugnen varit på sin plats för
att få riktigt tillförlitligt resultat (kapitel 4.8). Dock verkar detta inte spela in för byggnadens
totala energibalans (kapitel 4.9). I övrigt är antaganden om inomhustemperatur en felkälla till
möjligt potential för återvinning (kapitel 4.10). Antagandet var dock nödvändigt för att kunna
uppskatta en möjlig potential ur inomhusluften. För intervjuerna som utfördes var en svårighet
att hitta personer som hade kunskaper om ugnarnas kylsystem. Mycket tid gick till detta.
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6 Slutsats
Slutsatsen sammanfattar resultat och diskussion utifrån studiens delmål. Nedan visas dessa i
kort format.













Restvärme definieras i en tidigare studie som ”Värme bunden till vätskor och gaser som
släpps ut från en process till omgivningen och som inte utnyttjas”. Ytterligare en definition är
att restvärme som värmebärare har temperaturer över omgivande 25 oC och därmed
kan frigöra värme till omgivande miljö. Restvärmen delas in i grupper baserade på
temperaturnivåer men indelningen ser olika ut beroende av författare. Även gränser
för tillräckliga temperaturnivåer för återvinning till fjärrvärme skiljer sig mellan studier.
Detta gör det viktigt att definiera vad som menas vid det aktuella tillfället och dess
förutsättningar.
Ett sätt att ta till vara restvärme är enligt tidigare studier att växla in den till
fjärrvärme. Om restvärmen är lågtempererad behöver den uppgraderas med en
värmepump. Värmepumpar finns av olika typer; mekaniskt, termiskt och kemiskt
drivna.
Energiflöden in i byggnaden består av el, värme och vätgas. 8,7 GWh el, 0,6 GWh
värme, 1,5 GWh vätgas gick in i byggnaden år 2015, totalt 10,8 GWh energi.
Ut ur byggnaden går energi i form av badtömning från avfettning, duschvatten,
kylflöden från ugnar, ventilationsflöden, rökgaser av vätgas från Ba-ugnen, diverse
processutsug samt bortkyld värme från valsning och ställverk via kylmaskin. Utöver
dessa bortförda flöden tillkommer transmission och okontrollerad ventilation som är
svåra att fastställa. Total specificerad bortförd energi var 6,7 GWh. Detta ger dryga 4
GWh till transmission, okontrollerad ventilation samt överskottsvärme.
Inte några av de specificerade flödena ut ur byggnaden anses tillräckliga för att
restvärme ska vara värd att återvinna. Däremot finns potential i den överskottsvärme
som finns i byggnaden. I och med överskottsvärmen i lokalen är
transmissionsförlusterna och den okontrollerade ventilationen stora. Om värme tas
tillvara minskar övertemperaturen i lokalen och för förlusternas drivkrafter minskar. En
potential på 1 GWh/år bedöms kunna återvinnas ur överskottsvärmen.
Återvinning ur överskottsvärmen i Rörverk 2012 bedöms efter uppgradering med
värmepump kunna användas till värme i byggnaderna i det tänkta interna
fjärrvärmenätet. I och med denna återvinning kan delar av värmen i nämnda
byggnader ersättas.
Hur mycket CO2-utsläppen kan minska är svårt att fastställa. Detta eftersom el och olja
används till att producera ånga under olika delar av året, och beräkningarna för den
potentiella restvärmen inte tydligt specificerar hur mycket energi som kan tas tillvara
under respektive säsong.
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7 Att arbeta vidare med
Examensarbetet begränsades från att undersöka tekniska lösningar närmare. I och med detta
har ingen kostnad eller återbetalningstid beräknats för värmepump. Vidare undersökning av
teknisk lösning för återvinning ur lokalens överskottsvärme krävs för att få siffror på detta.
Vidare skulle kunna undersökas om ytterligare potential till återvinning finns från övriga
byggnader inom det tänkta interna fjärrvärmenätet.
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Bilaga A

Bilaga A, Flödes- och temperaturmätning
A1 EGENSKAPER FÖR AKTUELLA MEDIA FRÅN DATABAS I MÄTARE .
Media

Ljudhastighet [m/s]

Specifik vikt [-]

Dynamisk
viskositet [mPas]

Etylenglykol 100 %

1660

1,1

17,2

Vatten

1497

0,996

0,996

A2 I NDATA TILL INSTRUMENT FÖR MÄTNING AV FLÖDE OCH TEMPERATUR .
Mätplats

Media

Ljudhastighet [m/s]

Specifik
vikt[-]

Dynamisk
viskositet
[mPas]

Rörmaterial

Utvändig Godstjockdiameter lek [mm]
[mm]

Ba-ugn

Vatten,
etylenglykol,
40% (vol)

1550

1,04

7

Rostfritt

88,9

4

TT-ugn

Vatten

1497

0,996

0,996

Rostfritt

88,9

2

Bilaga B

Bilaga B, Värme- och elstatistik
B1 VÄRMESTATISTIK FÖR RV 68, RV 98, RV 2012 OCH TRANSPORTS LOKALER
RV 68 [MWh]
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
totalt

RV 98 [MWh]

538,40
548,97
498,52
388,74
177,54
119,10
59,30
90,70
132,85
244,93
327,77
423,73
3 550,54

RV 2012 [MWh]

508,21
405,47
416,66
273,23
145,45
73,80
33,95

87,83
96,29
73,32
48,66
20,68
7,83
3,85

26,23
83,65
269,30
376,15
337,84

4,83
15,81
45,07
78,74
107,93

2 949,96

590,84

Transports
lokaler [MWh]
68,95
65,05
58,39
39,47
24,14
14,98
6,25
10,05
17,93
35,64
58,04
70,29
469,18

B2 ELSTATISTIK RV 2012
Fastighet
[MWh]

process
[MWh]

Ba-ugn
[MWh]

Process+vacuumugn vacuumugn
1 [MWh]
2 [MWh]

januari

252,9

218,8

140,9

109,7

80,9

februari

234,4

163,1

98,8

88,5

76,9

mars

251,2

226,8

120,8

128,3

84,5

april

239,3

174,7

102,2

116,4

59,7

maj

248,9

215,5

134,3

127,5

62,6

juni

239,4

192,7

128,2

116,5

67,5

juli

248,4

164,8

125,3

131,3

63,3

augusti

242,5

204,8

142,2

156,7

39

september

235,3

148,6

60,2

104,1

39,2

oktober

189,5

156,9

98,1

82,7

1

november

264,8

198

124,8

120,7

68,7

december

281

186

119,4

121,9

65,8

2 927,5

2 250,5

1 395,2

1 404,3

709,3

totalt

Bilaga C

Bilaga C, Kylmaskinernas egenskaper

C1 SPECIFIKATION FÖR KYLMASKINER

Bilaga D

Bilaga D, Transmissionsförutsättningar
D1 TRANSMISSIONSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE OLIKA BYGGNADSDELARNA.
Byggnadsdel

Area [m2]

U-värde [W/ m2, K]

U*A [W/K]

Effekt [W]

golv

13 119

0,31

4067,9

100 858,9

tak

13 119

0,17

2230,2

55 309,7

portar

124

4,6

570,4

14 145,9

dörrar

131

1,6

29,6

5 198,1

fönster

28

1

28

694,4

fönsterparti

39

0,8

31,2

773,8

betongsockel

1 469

0,29

426,1

10 566,5

väggelement

7 837

0,2

1 567,4

38 870,5

totalt

35 866

9 129,8

226 417,8

983 419,5

Bilaga E

Bilaga E, Ventilation
E1 VENTILATIONSFÖRUTSÄTTNINGAR
Benämning
Utlastning
Produktion väst
Produktion mitt öst
Produktion mitt väst
Produktion öst
Ställverk A
Ställverk B
Matrum
Ställverk C
Tank-, pumprum
Ställverk E
Ställverk F
Ställverk G
Avjonisering pumprum

Aggregat BV TL
uteflöde TL
flöde FL drifttid
TA1
14,3
2,1
2,1
8760
TA2
14,3
6,4
6,4
8760
TA3
14,3
6,4
6,4
8760
TA4
14,3
6,4
6,4
8760
TA5
14,3
6,4
6,4
8760
TA6
15
0,0425
8760
TA7
15
0,12
8760
TA8
20
0,3
0,3
8760
TA9
15
0,1075
8760
TA10
15
0,3125
8760
TA11
15
0,375
8760
TA12
15
0,115
8760
TA13
15
0,0925
8760
TA15
15
0,07
8760

Bilaga F

Bilaga F, Beräkning av strålning och konvektion för Baugn
Ugnen varmhålls 24 h/dygn. Årsenergin baseras på antaget två veckors underhållsstopp/år.
Ugnens mått som följer: Längd=21,4m, bredd=1,84m, höjd=1,84 m. En förenkling har gjorts
och kortsidorna på ugnen har inte räknats in.
Strålning
Då Ba-ugnens yta inte är av blankpolerad metall har ε antagits till 0,9.
𝛷 = 0,9 ∗ 5,67 ∗ 10−8 ∗ 157,85 ∗ (3534 − 2974 ) = 62 399 𝑊 = 62,4 𝑘𝑊
 E=62,4 kW*24 h=1 498 kWh/dygn
Konvektion
Beräkning av konvektion Ba-ugnens långsidor. Samtliga värden sparades i räknarens minne för
exakta värden.
ekvation 17 ger

Tf=325 K

Interpolering för 325 K ur tabell A-5 [17] ger
Pr=0,7025

v=1,8225*10-5m2/s

k=0,028135 W/m,C

ekvation 19 ger

β=0,0031 K-1

ekvation 20*Pr ger

Gr*Pr=2,2344*1010

Tabell 7-1 [17] ger C=0,021, m=2/5,
ekvation 16 ger
Nuf=289,65
ekvation 15 ger

h=4,4242 W/m2, K

ekvation 14 ger

q=19 554 W för två sidor

Beräkning av konvektion Ba-ugnens ovansida. Samtliga värden sparades i räknarens minne för
exakta värden.
ekvation 21 ger

L=0,8481 m

ekvation 20*Pr ger

Gr*Pr=2,1807*109

ekvation 22 ger

NuL=207,49

ekvation 15 ger

h=6,8833 W/m2, oC

ekvation 14 ger

q=15 212 W för ovansidan

Total effekt för värmeavgång genom konvektion från Ba-ugnen:
19 554 W+15 212 W=34 766 W

Bilaga F
 34 766 W*24 h=834,38 kWh/dygn
Total värmeavgång från ugnen genom strålning och konvektion:
62,4 kW+34,8 kW=97,2 kW
 97,2 kW*24 h*7 dagar*49 veckor=800 150 kWh/år

